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Buíochas

Aithníonn an Roinn Oideachais agus Eolaíocht le buíochas comhoibriú na bpríomhoidí agus na

múinteoirí sna tríocha bunscoil agus sé iar-bhunscoil a bhí rannpháirteach sa suirbhé. Glactar

buíochas ar leith leis na tuismitheoirí agus scoláirí den Lucht Siúil a ghlac páirt sa suirbhé.

Is é Aonad Taighde agus Tacaíochta don Mheastóireacht (ESRU) na Cigireachta a rinne

comhordú ar ullmhú agus foilsiú na tuarascála seo. Aithníonn an tAonad Taighde agus

Tacaíochta don Mheastóireacht cúnamh na gcigirí bunscoile agus iar-bhunscoile a bhí

páirteach sa suirbhé sna sé scoil is tríocha agus i ndréachtú na tuarascála seo. Aithnítear

comhoibriú na mball den Choiste Comhairleach um Oideachas don Lucht Siúil, an tOifigeach

Náisiúnta Oideachais don Lucht Siúil agus na baill den tSeirbhís Múinteoirí Cuairte don Lucht

Siúil a thacaigh le hobair fhoireann an tionscadail féin.

Glactar buíochas ar leith le foireann, tuismitheoirí, agus daltaí na scoileanna seo a leanas as

cead chun na grianghraif atá sa tuarascáil seo a úsáid.

■ SNC Naomh Pádraig, Bóthar Áth Cliath, Luimneach

■ Pobailscoil Chaisleán an Chomair, Cill Chainnigh

■ Réamhscoil Naomh Caitríona, Ceatharlach

■ Coláiste Naomh Ciarán, Cill Chainnigh



Réamhrá leis an bPríomh-Chigire

Táthar tar éis an Suirbhé um Sholáthar Oideachais don Lucht Siúil seo

a fhoilsiú i ndiaidh suirbhé leathan ar rannpháirteachas agus

cuimsitheacht daltaí den Lucht Siúil i roinnt bunscoileanna agus iar-

bhunscoileanna. Tá na torthaí san fhoilseachán bunaithe ar shonraí

cainníochtúla agus cáilíochtúla a bhailigh cigirí sna scoileanna agus i

rith agallamh fócasaithe le tuismitheoirí, daltaí agus foireann

múinteoireachta.

Déanann an foilseachán seo imlíniú ar na torthaí rathúla atá bainte

amach go dtí seo agus ar na dúshláin suntasacha atá ann don phobal oideachasúil níos

leithne i leith an tsoláthair i gcomhair daltaí den Lucht Siúil inár mbunscoileanna agus iar-

bhunscoileanna. I measc na ndúshlán sin atá tinreamh mírialta agus neamhláithreacht

shuntasach. Ina theannta sin, is amhlaidh atá formhór den Lucht Siúil ag fágáil iar-

bhunscoileanna go luath agus gan aon cháilíochtaí acu. Níor fhan an chuid ba mhó de na

daltaí den Lucht Siúil sna hiar-bhunscoileanna faoi athbhreithniú sa suirbhé seo san

oideachas lán-aimseartha ach ar feadh bliana nó dhá bhliain. Tugann an ráta luathfhágála

seo le tuiscint go ndéantar tuilleadh coimhthithe den Lucht Siúil sa chóras oideachas de

réir mar a théann siad in aois.

Ní mór díriú níos géire ar chaighdeán eispéiris dhaltaí den Lucht Siúil agus iad ar scoil. In

ainneoin rannpháirtíocht beagnach iomlán an Lucht Siúil sa bhunoideachas, is cúis imní é

leibhéal íseal gnóthachain an mhóraimh sa litearthacht agus san uimhearthacht. Cé go

gcuireann tinreamh mírialta ar scoil leis an bhfadhb, ní leor mar mhíniú é ar na leibhéil ísle

gnóthachain atá fós ann. Cuireann scileanna laga sa litearthacht agus uimhearthacht ar

fhágáil na bunscoile srianadh ar na roghanna ábhar agus an leibhéal ag a ndéanann scoláirí

den Lucht Siúil staidéar ar na hábhair sin sna hiar-bhunscoileanna.

Aithnítear saothar na Seirbhíse Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil san fhoilseachán seo. Tá

saothar suntasach déanta aici chun rannpháirtíocht an Lucht Siúil san oideachas a

mhéadú. Agus í ag cur leis an rath sin, ní mór don tSeirbhís Múinteoirí Cuairte don Lucht

Siúil díriú go príomha anois ar thacaíocht a thabhairt do scoileanna chun gnóthachan

pháistí an Lucht Siúil a fheabhsú, agus ar a rannpháirtíocht agus a bplé níos iomláine leis

an iar-bhunoideachas. Ní mór ról thuismitheoirí an Lucht Siúil mar chomhpháirtithe san

oideachas a fhorbairt, agus ní mór sochar an chórais oideachais a chur abhaile orthu ionas

go spreagfaidh siad tinreamh rialta scoile a bpáistí agus go gcuirfidh siad i gcoinne

luathfhágáil na scoile.

Is dúshlán é eispéiris oideachais cuimsitheach a chur chun cinn don Lucht Siúil mar ghrúpa

foghlaimeoirí. Ní mór do phlean feabhsúcháin agus forbartha gach scoil eispéireas

oideachasúil atá cuimsitheach i ndáiríre a chinntiú dá pobal scoile ilghnéitheach. Ní mór cur

chuige idirchultúrtha a bheith ann chun an coimhthíos a bhraitheann páistí ó chultúir



mhionlaigh i scoileanna a shárú. Ní mór an cur chuige seo a bheith ar fud na scoile – ina

héiteas, ina pleanáil, ina curaclam, ina straitéisí múinteoireachta, ina seomraí ranga agus ina

clós súgartha, agus rannpháirtíocht dá tuismitheoirí agus den phobal níos leithne. Tá

beartais agus cleachtais éifeachtacha i bhfeidhm ag go leor scoileanna a chinntíonn go

ndéantar daltaí den Lucht Siúil a chomhcheangal go hiomlán i saol na scoile. Tá obair

shuntasach fós le déanamh i roinnt scoileanna eile.

Is freagracht chomhroinnte de chuid an phobail oideachasúil é oibriú i dtreo an dea-

chleachtais in oideachas an Lucht Siúil. Tá an foilseachán seo dírithe ar thuismitheoirí an Lucht

Siúil agus a n-ionadaithe, múinteoirí, bpríomhoidí, bainistíocht a scoileanna, seirbhísí

tacaíochta do scoileanna arna maoiniú ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta, agus lucht

ceaptha beartais. Tá súil agam go mbeidh sé ina acmhainn i gcomhair plé agus gníomhú um

beartas ag leibhéal an tseomra ranga, na scoile agus an chórais trí chéile, agus go gcuirfidh

sé le hathnuachan beartais i leith an tsoláthair oideachasúil do pháistí an Lucht Siúil.

Eamon de Staic
Príomh-Chigire
Nollaig 2005
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Réamhrá



Suirbhé um Sholáthar Oideachais don Lucht Siúil 



1.1 Réamhrá agus eolas cúlra

Is pobal beag dúchasach é Lucht Siúil na hÉireann atá mar chuid de shochaí na hÉireann leis

na céadta blianta. Tá slí mhaireachtála fhánach, teanga, nósanna, luachanna, traidisiúin agus

stair acu a thaispeánann gur grúpa ar leith atá iontu. Déanann an tAcht um Stádas Comhionann

sainiú ar phobal an Lucht Siúil mar “an pobal daoine ar a dtugtar an Lucht Siúil go coitianta agus

a shainaithnítear (acu féin agus ag daoine eile) mar mhuintir ag a bhfuil stair, cultúr agus traidisiúin

i bpáirt, lena n-áirítear, go stairiúil, saol fánaíochta ar oileán na hÉireann” (alt 2 (1), aistrithe).

Taifeadadh 24,000 ball den Lucht Siúil i ndaonáireamh na bliana 2002, figiúr ar lú ná 0.6 faoin

gcéad den daonra iomlán é. Fuair an daonáireamh amach go bhfuil struchtúr aoise theaghlaigh

de chuid an Lucht Siúil difriúil le ceann an daonra shocraithe. Tá cion mór leanaí agus daoine

óga ag pobal an Lucht Siúil, le cion beag de dhaoine níos sine ann. Fuair sé amach gurb í

meán-aois an Lucht Siúil ná ocht mbliana déag d’aois, i gcomparáid le figiúr náisiúnta de dhá

bhliain déag is fiche, agus nach bhfuil ach beagán os cionn trí faoin gcéad dá dhaonra iomlán

comhdhéanta de bhaill níos sine den Lucht Siúil (.i. iad siúd atá cúig

bliana is trí scór d’aois nó níos sine), i gcomparáid le 11 faoin gcéad den

daonra ginearálta. Fuair an daonáireamh amach freisin go bhfuil

beagnach a leath de dhaonra an Lucht Siúil ina gcónaí i gcóiríocht

bhuan, lena n-áirítear tithe príobháideacha agus láithreáin stad buana. Fuair sé amach go bhfuil

cónaí ar timpeall ceathrar as gach deichniúr den Lucht Siúil i gcóiríocht shealadach.

De réir dhaonáireamh na bliana 2002, níl ach oideachas bunleibhéil ag 66 faoin gcéad den

Lucht Siúil, i gcomparáid le figiúr náisiúnta de 21 faoin gcéad. Thuairiscigh an daonáireamh

freisin go raibh 13,680 ball den Lucht Siúil cúig bliana déag d’aois nó níos sine, agus nach raibh

cáilíocht tríú leibhéal críochnaithe ach ag 197 (1.4 faoin gcéad) acu seo, le hais 21 faoin gcéad

den daonra ginearálta. Níl an timthriall sinsearach ag an dara leibhéal críochnaithe ach ag 2

faoin gcéad den Lucht Siúil, i gcomparáid le 23 faoin gcéad den daonra ginearálta do gach

aoisghrúpa.

Tábla 1.1: Leibhéil oideachais bainte amach ag leanaí de chuid an Lucht Siúil 

(an daonáireamh, 2002)

Daonra an Lucht Siúil Daonra Ginearálta

Oideachas bunleibhéil críochnaithe 66% 21%

Timthriall sinsearach ag leibhéal iar-bhunscoile críochnaithe 2% 23%

Cáilíocht thríú leibhéal críochnaithe 1.4% 21%

1.2 Leanaí ón Lucht Siúil sna bunscoileanna

Nuair a d’fhoilsigh an Coimisiún um Lucht Taistil a thuarascáil os cionn dhá scór bliain ó shin,

ní raibh ach 114 páiste de chuid an Lucht Siúil ag freastal ar bhunscoileanna.1 Léiríonn staitisticí

don scoilbhliain 2002/03 go bhfuil rannpháirtíocht iomlán nach beag de pháistí an Lucht Siúil

sna bunscoileanna, le timpeall 5,900 dalta ón Lucht Siúil ar an rolla.2 Léiríonn na figiúirí sin

gnóthachan suntasach na scoileanna, na dtuismitheoirí ón Lucht Siúil agus na seirbhísí

tacaíochta lena chinntiú go bhfaigheann páistí an Lucht Siúil rochtain ar an mbunoideachas.

11

1 An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Treoirlínte d'Oideachas an Lucht Taistil i mBunscoileanna (Baile Átha Cliath: Oifig Stáiseanóireacht, 1994).
2 Rannóga Staitisticí, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, don scoilbhliain 2002/03.

1 Réamhrá

. . . níl ach oideachas
bunleibhéil ag 66
faoin gcéad den
Lucht Siúil . . .
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Suirbhé um Sholáthar Oideachais don Lucht Siúil 

Ba i ranganna ar leithligh agus i líon beag de scoileanna speisialta den chuid ba mhó a

soláthraíodh an bunoideachas do leanaí an Lucht Siúil i rith na 1960í agus na 1970í. Bhí sé

sin mar fhreagra ar na riachtanais a braitheadh a bheith ag pobal an Lucht Siúil ag an am.

Léirigh an Survey by the Primary School Inspectorate of Traveller Participation in Education

(1988), d’ainneoin gur tháinig méadú ar líon na bpáistí den Lucht Siúil a bhí ag freastal ar

bhunscoileanna aníos go dtí 4,300, go raibh dúshláin suntasacha fós ann chun a

rannpháirtíocht iomlán san oideachas príomhshrutha a chinntiú. Léirigh an suirbhé go raibh

timpeall 30 faoin gcéad de pháistí an Lucht Siúil i ranganna speisialta, 35 faoin gcéad acu

páirtcheangailte le gnáthranganna ach gur tugadh cabhair bhreise dóibh trína dtarraingt siar,

agus go raibh an 35 faoin gcéad eile comhshamhlaithe go hiomlán leis na gnáthranganna.

1.3 Oideachas an lucht siúil: cúlra beartais

Ó na 1970í i leith is amhlaidh atá feasacht tar éis fáis laistigh den chóras oideachais faoin

ngá le rannpháirtíocht agus cuimsitheacht níos mó ag an Lucht Siúil san oideachas a

spreagadh.  I measc na n-acmhainní a soláthraíodh chun rannpháirtíocht a mhéadú agus

chun tacú le foghlaim pháistí an Lucht Siúil a bhí

■ ceapadh múinteoirí acmhainne don Lucht Siúil (RTT) sna bunscoileanna ina rollaítear
an Lucht Siúil,

■ bunú Seirbhíse Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil (VTS),

■ ceapadh Oifigeach Oideachais Náisiúnta don Lucht Siúil,

■ bunú réamhscoileanna don Lucht Siúil, agus 

■ soláthar oideachais inseirbhíse do mhúinteoirí bunscoile faoi oideachas don Lucht Siúil.

D’athraigh an bhéim i mbeartas na Roinne Oideachais agus Eolaíochta um oideachas don

Lucht Siúil ag leibhéal bunscoile le linn na 1980í agus na 1990í ó sholáthar ar leithligh go

soláthar comhcheangailte. Chonacthas fás leanúnach i rannpháirtíocht an Lucht Siúil sa

chóras oideachais i gcaitheamh na 1980í, agus bhí soláthar iompair go dtí an scoil do

pháistí an Lucht Siúil ina fhachtóir suntasach sa leathnú rochtana seo.

1.3.1 Treoirlínte d'Oideachas an Lucht Taistil i mBunscoileanna (1994)

Imlíníodh beartas na Roinne Oideachais agus Eolaíochta um oideachas don Lucht Siúil sa

bhliain 1994 san fhoilseachán Treoirlínte d'Oideachas an Lucht Taistil i mBunscoileanna.

Maíodh ann gurbh é sprioc an bhunoideachais do pháistí an Lucht Siúil ná

Go mbíonn rochtain iomlán ag páistí an Lucht Siúil ar an oideachas agus go gcuirtear

ar a gcumas [ar nós gach páiste] a bpoitéinseal a bhaint amach. (Aistrithe).

Cuireadh béim ar aithint chultúr an Lucht Siúil mar chultúr ar leithligh, agus cuireadh chun

cinn coincheapanna an idirspleáchais agus na hilghnéitheachta cultúrtha. Imlíníodh sna

treoirlínte beartas na Roinne Oideachais agus Eolaíochta sna treoirlínte i ndáil le contanam

an oideachais don Lucht Siúil agus soiléiríodh iontu saincheisteanna i ndáil leis an rochtain,

an rollú agus socrúchán feiliúnach d’aois na ndaltaí.
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Réamhrá 

Dearbhaíodh sna treoirlínte cearta thuismitheoirí an Lucht Siúil chun a bpáistí a rollú ina

rogha bunscoile, agus leathnaíodh an ceart rollaithe seo chuig daltaí fánaí den Lucht Siúil

a d’athraigh cónaí i rith na scoilbhliana. Bhí an soiléiriú seo faoi réir riail 10 de na Rialacha

do Scoileanna Náisiúnta (1965) a mhaíonn:

Ní ceadmhach cosc a chur ar aon leanbh ó fhreastal ar scoil náisiúnta mar thoradh ar

sheasamh sóisialta a dtuismitheoirí, ná ní ceadmhach aon dalta a choinneáil scartha

ó dhaltaí eile ar chúiseanna idirdhealaithe shóisialta. (Aistrithe).

D’ordaigh na treoirlínte freisin gur chóir do bhoird bhainistíochta beartais fhollasacha um rollú

a chur in iúl, a chuireann béim ar an bhfíric go bhfuil na cearta céanna ag tuismitheoirí den

Lucht Siúil is atá ag tuismitheoirí ó gach earnáil eile den phobal chun a bpáistí a rollú sa scoil.

Molann na treoirlínte oideachas aoisfheiliúnach, is é sin le rá go gcuirfí páistí i ranganna a

bheadh feiliúnach dá n-aois chroineolaíoch. Thug siad comhairle freisin, faoi réir riail 64 de na

Rialacha do Scoileanna Náisiúnta agus le ciorclán 21/85 na Roinne Oideachais agus

Eolaíochta, nár cheart coinneáil daltaí i ranganna naíonán go treallach a cheadú, agus gur

chinnte nár cheart é sin a cheadú nuair atá sé bliana go leith slánaithe ag an bpáiste.

Mhol na treoirlínte go gcuirfí leanaí an Lucht Siúil sna ranganna príomhshrutha, le tacaíocht

ag tréimhsí éagsúla i rith an lae scoile ó mhúinteoir don lucht siúil nó trína mbaint amach ar

feadh tréimhsí den lá chuig rang speisialta don Lucht Siúil. Cuireadh béim sna treoirlínte ar

chearta tuismitheoirí den Lucht Siúil cinntí a dhéanamh maidir le socrúchán a bpáistí ar scoil.

Moladh do scoileanna chun dul i gcomhairle go hiomlán le tuismitheoirí sula dtógfaí cinneadh

ar shocrú a bpaistí i ranganna speisialta oideachais. Mhol an tuarascáil go gcuirfí páistí faoi

shé bliana d’aois den Lucht Siúil i ranganna príomhsrutha, agus go bhfaighfí réidh de réir a

chéile le socrúchán i suímh speisialta oideachais. Chuir na treoirlínte chun cinn 

comhcheangal iomlán leanaí an Lucht Siúil i ranganna príomhshrutha in éineacht le leanaí an

phobail shocraithe.

1.3.2 Tuarascáil an Tascfhórsa agus an Páipéar Bán um Oideachas, 1995

Foilsíodh dhá cháipéis thábhachtacha sa bhliain 1995, a raibh tionchar dearfach acu ar

oideachas an Lucht Siúil ag an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile: an Report of the

Task Force on the Travelling Community agus Páipéar Bán an Rialtais um oideachas, Cairt

don Oideachas sna Blianta Romhainn. Rinne tuarascáil an Tascfhórsa moltaí ar leith i ndáil

le hoideachas leanaí an Lucht Siúil agus maíodh inti: “go mba chóir comhcheangal leanaí

an Lucht Siúil ag an mbunleibhéal a bheith éigeantach laistigh de chreatlach idirchultúrtha

agus frith-chiníochas . . . Ba chóir gurb é an cuspóir gach páiste den Lucht Siúil a bheith

comhcheangailte faoi rang a sé chun a ndul ar aghaidh chuig an dara leibhéal a éascú” (lch.

64, 67, aistrithe).

Rinne an Páipéar Bán cur síos ar chuspóir beartais an Rialtais go mbeadh “gach páiste ón

Lucht Siúil in aois bhunscoile rollaithe agus rannpháirteach go hiomlán sa bhunoideachas,

de réir a gcumas agus a bpoitéinsil aonair, laistigh de chúig bliana.” Moladh ann freisin



■ go leathnófaí an tSeirbhís Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil,

■ gur cheart monatóireacht a dhéanamh ar phatrúin tinrimh ar scoil,

■ gur cheart modúil ar chultúr an Lucht Siúil a sholáthar i bhforbairt réamhsheirbhíse
agus i bhforbairt ghairmiúil múinteoirí, agus

■ gur cheart suirbhéanna cainníochtúla agus cáilíochtúla ar oideachas an Lucht Siúil a
dhéanamh go rialta.

1.3.3 Daltaí an Lucht Siúil san iar-bhunoideachas

Bhí rollú an Lucht Siúil sna hiar-bhunscoileanna an-íseal i rith na 1980í agus na 90í. Tháinig an

Report on the National Education Convention (1994) ar an tuairim go raibh rátaí

rannpháirtíochta pháistí an Lucht Siúil ag gach leibhéal den chóras oideachais “chomh híseal

sin is nach bhféadfaí glacadh leo i sochaí dhaonlathach” (lch. 127, aistrithe). Fuair roinnt daltaí

óga ón Lucht Siúil idir dhá bhliain déag agus cúig bliana déag d’aois a gcuid oideachais in

Ionaid Oideachais Sóisearacha i rith na tréimhse sin. Bunaíodh na hionaid seo mar fhreagra ar

riachtanais a braitheadh a bheith ag an Lucht Siúil i leith ullmhúcháin ghairmiúil, agus bhí siad

ar an gcéad tionscnamh dáiríre um sholáthar oideachais dara leibhéal.

Tá ráta rannpháirtíochta aos óg an Lucht Siúil san iar-bhunoideachas tar éis méadú go

suntasach le deich mbliana anuas. Bhí 600 duine den Lucht Siúil rollaithe i scoileanna dara

leibhéal sa scoilbhliain 1997/98. Tá 1,860 dalta den Lucht Siúil ar an rolla in iar-bhunscoileanna

sa scoilbhliain reatha, méadú faoi thrí dá réir thar thréimhse

sheacht mbliana. Cé go bhfuil forbairtí dearfacha tar éis tarlú i leith

rátaí rannpháirtíochta iar-bhunscoile, tá an ráta coinneála ag an

dara leibhéal sách lag go fóill. Níor fhan ach 56 faoin gcéad den

Lucht Siúil a rollaigh in iar-bhunscoileanna i 2002 ar scoil go

leibhéal an Teastais Shóisearaigh, le hais ráta coinneála don phobal

ginearálta de 94 faoin gcéad. 

Tábla 1.2: Rannpháirtíocht den Lucht Siúil san iar-bhunoideachas, 2002/03–2004/05 

Scoilbhliain An Chéad An Dara An Tríú An An Cúigiú An Séú Iar- Iomlán
Bhliain Bliain Bliain Idirbhliain Bliain Bliain Ard- Teastais

2002/03 650 482 272 26 102 62 14 1,608

2003/04 626 527 341 44 113 63 15 1,729

2004/05 671 556 357 44 145 72 13 1,858
Foinse: Suirbhé ar Leanaí den Lucht Siúil d’Aois Iar-bhunscoile (sonraí neamhfhoilsithe arna soláthar ag an tSeirbhís Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil, 2004/05).

Is fachtóir amháin a chuireann leis an ráta íseal rannpháirtíochta atá ag an Lucht Siúil sa

timthriall ceart Firinscneach sinsearach den iar-bhunoideachas gur féidir leo rollú in ionaid

oiliúna sinsearacha ag aois a cúig bliana déag. Cuireann na hionaid seo liúntas ar fáil do

bhaill den Lucht Siúil. Feictear é seo mar chéim thábhachtach i dtreo na fostaíochta, agus

bíonn sé mar chomhartha ar a dteacht isteach i saol an duine fhásta. Tá trí ionad

oideachais shóisearacha agus scoil speisialta amháin i mbun feidhme faoi láthair, a

fhreastalaíonn ar bhaill den Lucht Siúil san aoisghrúpa idir 12-15 bliain d’aois, le trí ionad
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Tá 1,860 dalta den Lucht
Siúil ar an rolla in iar-
bhunscoileanna sa
scoilbhliain reatha, ag
léiriú méadú faoi thrí
dá réir thar thréimhse
sheacht mbliana.



oiliúna shinsearacha is tríocha ann do dhaoine fásta óga an Lucht Siúil. Is iad na Coiste

Gairmoideachais a bhainistíonn na hionaid seo.

Is é beartas reatha na Roinne Oideachais agus Eolaíochta ná gur cheart go bhfaigheadh daltaí

den Lucht Siúil a gcuid oideachais in iar-bhunscoileanna príomhshrutha agus ar shlí

chomhcheangailte. Léiríonn an beartas seo moltaí an Tascfhórsa um Pobal an Lucht Siúil

(1995), a mhaíonn “nach ionann na riachtanais oideachais do gach dalta den Lucht Siúil, agus

cé go bhféadfadh forálacha speisialta a bheith de dhíth chun na riachtanais oideachasúla

éagsúla a shásamh, ba chóir go bhfeicfí rochtain ar sholáthar príomhshrutha mar an gnás don

Lucht Siúil.” (Report of the Task Force on the Travelling Community, 1995, moladh 95).

Téann mionlach beag de dhaltaí an Lucht Siúil ar aghaidh chuig oideachas tríú leibhéal gach

bliain. Is é meastachán na Seirbhíse Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil go raibh ocht nduine

fichead den Lucht Siúil ag gabháil don oideachas tríú leibhéal sa bhliain acadúil 2004/05.

1.3.4 Creatlach reachtúil i gcomhair an oideachais don Lucht Siúil

Ó 1998 i leith is ea atá ceithre shliocht reachtaíochta tar éis cearta na bpobal mionlaigh,

lena n-áirítear an Lucht Siúil, a chinntiú i réimsí mar oideachas agus fostaíocht. Ar dtús,

rinne an tAcht Oideachais (1998) cearta gach páiste chun oideachas a fháil a shonrú go

foirmiúil, lena n-áirítear an ceart rochtana ar gach scoil, agus bhronn sé an ceart ar

thuismitheoirí le go rachfaí i gcomhairle leo maidir le

hoideachas a bpáistí agus le bheith bainteach i

mbainistíocht na scoileanna. Cuireann an reachtaíocht

shuntasach seo oibleagáid dhlíthiúil ar scoileanna

soláthar d’éagsúlacht riachtanas, luachanna,

creideamh, traidisiún, teangacha agus slite

maireachtála sa tsochaí. Cuireann sé oibleagáid freisin

ar bhoird bhainistíochta scoileanna cuspóirí na scoile i

ndáil le comhionannas rochtana agus rannpháirtíochta sa scoil a imlíniú, maidir leis na

bearta a thograíonn an scoil lena gcur i bhfeidhm chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

Tugann an tAcht Oideachais an ceart do dhaltaí nó tuismitheoirí chun achomharc a

dhéanamh i gcoinne eisiamh, fhionraíocht nó dhíbirt dalta ó scoil éigin, agus an ceart

achomharc a dhéanamh i gcoinne chinneadh bhord bainistíochta, nó de chuid duine ag

feidhmiú ar son boird, chun diúltú do rollú dalta sa scoil.

Ina dhiaidh sin, tugadh an tAcht Oideachais (Leas) (2000) isteach chun cosaint a thabhairt

do chearta gach páiste íosmhéid d’oideachas oiriúnach a fháil. Is amhlaidh faoin acht seo

nach mór do pháiste fanacht ar scoil go dtí go sroicheann siad sé bliana déag d’aois

(ardaithe ó chúig bliana déag) nó go dtí go gcríochnaítear trí bliana den iar-bhunoideachas,

cibé cé acu is déanaí. Táthar tar éis an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais a bhunú. Iarrtar

ar na hoifigigh leasa oideachais a cheapann an bord díriú ar pháistí atá i mbaol agus

comhoibriú go dlúth le tuismitheoirí, múinteoirí, bainisteoirí scoile, comhlachtaí pobail agus

le gníomhaireachtaí cuí eile chun tinreamh rialta ar scoil a chur chun cinn agus chun
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. . . rinne an tAcht Oideachais (1998)
cearta gach páiste chun oideachas a
fháil a shonrú go foirmiúil, lena n-
áirítear an ceart rochtana ar gach
scoil, agus bhronn sé an ceart ar
thuismitheoirí le go rachfaí i
gcomhairle leo maidir le hoideachas
a bpáistí agus le bheith bainteach i
mbainistíocht na scoileanna.



neamhláithreacht agus luathfhágáil na scoile a chosc. 

Ina theannta sin, feidhmíonn na hAchtanna um

Chomhionannas Fostaíochta agus na hAchtanna um Stádas

Comhionann araon d’fhormhór na gcúinsí fostaíochta agus le

soláthar réimse leathan d’earraí agus seirbhísí, lena n-áirítear an

t-oideachas. Cuireann an reachtaíocht toirmeasc ar leatrom ar

naoi bhforas: inscne, stádas teaghlaigh, stádas pósta,

claonadh gnéis, creideamh, aois, cine, míchumas, agus

ballraíocht den Lucht Taistil. Maítear in Alt 7 (2) de na

hAchtanna um Stádas Comhionann “Ní dhéanfaidh bunachas

oideachais idirdhealú i ndáil le… duine a ligean isteach sa bhunachas… (ná le) rochtain mic léinn

ar aon chúrsa,… aon téarma nó coinníoll eile a bhaineann le páirteachas ag mac léinn… (ná i

ndáil le) díbirt mic léinn as an mbunachas nó aon smachtbhanna eile i gcoinne an mhic léinn (a

d’fhéadfadh rannpháirtíocht mic léinn san oideachas a shrianadh)” (aistrithe).

Tá forálacha um thoirmeasc ar chiapadh ar fhoras an Lucht Taistil sna scoileanna le fail in alt 11

de na hAchtanna um Stádas Comhionann. Bíonn iallach ar phríomhoidí, múinteoirí agus daoine

eile le freagracht i scoil éigin acu gach céim agus is infheidhmithe go réasúnta a ghlacadh chun

ciapadh scoláirí agus daoine eile mar thuismitheoirí agus aon duine eile a mbíonn sé de cheart

acu a bheith sa scoil a chosc. Bheadh scoil ag briseadh na nAchtanna um Stádas Comhionann

i gcás chiapadh dalta amháin ar dhalta eile dá mba rud é nach ndearna an scoil an méid agus

ab fhéidir léi a dhéanamh go réasúnach chun a leithéid de chiapadh a sheachaint.

Tá sainordú ag an Údarás Comhionannais faoin reachtaíocht comhionannais chun na

hAchtanna um Stádas Comhionann a chur i bhfeidhm. Ba í ballraíocht den Lucht Siúil ar an

dara foinse ba mhó d’obair chás dlí an Údaráis Chomhionannais i scoileanna sa bhliain 2003

agus arís sa bhliain 2004 (An tÚdarás Comhionannais, 2005). Ina theannta sin, baineann go

leor de na cásanna i mbunachais oideachais a ndearnadh líomhaintí um ilfhorais leatroim ina

leith le baill den Lucht Siúil (daltaí den Lucht Siúil faoi mhíchumas den chuid ba mhó). 

Ar na saincheisteanna atá tagtha aníos i saothar an Údaráis Chomhionannais atá

■ diúltú daltaí nó scoláirí den Lucht Siúil a rollú, lena n-áirítear iarracht “cuóta” a leagan
síos i gcomhair líon na ndaltaí den Lucht Siúil (áiríodh le diúltú iarracht a dhealraítear a
bheith ina tarchur uathoibríoch den Lucht Siúil chuig scoileanna eile i scoilcheantar),

■ tarraingt siar daltaí den Lucht Siúil ó chroí-ábhair,

■ tabhairt ealaíne do pháistí den Lucht Siúil chun iad a choinneáil ag imeacht chomh
fada is atá croí-ábhar á mhúineadh do na daltaí eile sa rang,

■ líomhain leatroim sa tslí ina raibh cód iompair scoile á chur i bhfeidhm i leith dalta
den Lucht Siúil, agus

■ ciapadh daltaí, ar bhonn ballraíochta den Lucht Siúil, ag daltaí eile (An tÚdarás
Comhionannais, 2005).
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1.3.5 An Coiste Comhairleach ar Oideachas an Lucht Siúil 

Bunaíodh an Coiste Comhairleach ar Oideachas an Lucht Siúil (ACTE) sa bhliain 1998. Is

iad a théarmaí tagartha ná chun “comhairle a thabhairt don Aire Oideachais agus

Eolaíochta um sholáthar seirbhísí oideachais do bhaill den Lucht Siúil.” Tá an ACTE

comhdhéanta de bhaill ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, ó cheardchumainn

mhúinteoirí, ó údaráis bhainistíochta scoileanna, agus ó eagraíochtaí an Lucht Siúil féin.

1.4 Forbairtí reatha beartais a bhaineann le hoideachas don Lucht Siúil

1.4.1 Treoirlínte d’Oideachas an Lucht Siúil i mBunscoileanna agus in Iar-

bhunscoileanna (2002)

D’fhoilsigh Cigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta Guidelines on Traveller Education

in Primary Schools sa bhliain 2002. Glacann siad seo áit na dTreoirlínte d'Oideachas an Lucht

Taistil i mBunscoileanna, a foilsíodh sa bhliain 1994. D’fhoilsigh an Chigireacht Guidelines on

Traveller Education in Second-Level Schools sa bhliain 2002 freisin.

Freagraíonn na treoirlínte leasaithe d’fhorbairtí suntasacha a tharla in oideachas agus i sochaí

na hÉireann. Maítear iontu gurb í an aidhm lárnach atá ag beartas na Roinne Oideachais agus

Eolaíochta um oideachas don Lucht Siúil ná

an rannpháirtíocht bhríomhar agus an leibhéal is airde gnóthachain ag leanbh den

Lucht Siúil, ionas, mar aon le páistí an náisiúin, gur féidir leis nó léi saol lán a

chaitheamh mar pháiste agus a p(h)oitéinseal iomlán mar dhuine aonair a réadú,

agus é/í mórtasach as agus dearbhaithe ina (h)aitheantas mar bhall den Lucht Siúil

agus saoránach de chuid na hÉireann (lch. 5, aistrithe).

Dearbhaíonn na Treoirlínte gurb é beartas na Roinne Oideachais agus Eolaíochta go mba

chóir go bhfaigheadh páistí den Lucht Siúil a gcuid oideachais i scoil príomhshrutha agus

ar shlí chomhcheangailte. Cuireann na Treoirlínte béim ar an tábhacht a bhaineann le

hoideachas a chur ar pháistí ar shlí idirchultúrtha, ionas gur féidir le páistí neamhionannas,

éagóir, ciníochas, réamhchlaonadh agus laofacht a aithint, agus ag an am céanna

saibhreas ilghnéitheacht cultúr a mheas. 

1.4.2 Treoirlínte maidir le Measúnacht Oideachais in Áiteanna Seachas 

Scoileanna Aitheanta (2003)

Aithníonn Bunreacht na hÉireann go bhfuil an teaghlach mar phríomh-oideachasóir an

pháiste, agus sainíonn sé dualgais agus freagrachtaí tuismitheoirí agus an stáit um oideachas

páistí. Tá ról fíor-thábhachtach agus fíor-fhreagrach ag tuismitheoirí, lena n-áirítear

tuismitheoirí den Lucht Siúil, a roghnaíonn gan úsáid a bhaint as scoileanna aitheanta chun

oideachas a sholáthar dá bpáistí. Tógann siad orthu féin íosleibhéal oideachais a sholáthar

dá bpáiste – tasc a éilíonn go leor réamh-mhachnaimh agus cur i bhfeidhm éifeachtach,

chomh maith le tiomantas suntasach ó thaobh ama agus fuinnimh de.
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Ní mór do thuismitheoirí a bpáistí a chlárú leis an mBord Náisiúnta Leasa Oideachais mura

bhfreastalaíonn siad ar scoil aitheanta. Ciallaíonn sé seo nach mór do dhuine údaraithe

measúnú a dhéanamh ar an soláthar oideachais ionas gur féidir leis an mbord a bheith

sásta go bhfuil gach páiste ag fáil íosleibhéal oideachais ar a laghad. D’fhoilsigh Cigireacht

na Roinne Oideachais agus Eolaíochta Treoirlínte maidir le Measúnacht Oideachais in

Áiteanna Seachas Scoileanna Aitheanta sa bhliain 2003. Tá na treoirlínte ceaptha chun

cabhrú leis an mBord Náisiúnta Leasa Oideachais a chuid freagrachtaí faoin Acht

Oideachais (Leas) (2000) a chomhlíonadh. Ag tarraingt dóibh ar reachtaíocht agus ar dhlí

cáis, soláthraíonn na treoirlínte sainmhíniú oibre de “íosleibhéal éigin oideachais” agus treoir

faoi conas ar féidir é seo a mheasúnú, i bhfianaise an dea-chleachtais oideachasúil agus

bhunbhrí an tsoláthair oideachais sa bhaile agus i suímh eile. 

1.4.3 Intercultural Education in the Primary School: 
Guidelines for Schools (2005)

Ar iarratas ón Roinn Oideachas agus Eolaíochta ab ea a d’fhorbair an Chomhairle Náisiúnta

Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) Intercultural Education in the Primary School:

Guidelines for Schools (2005). Tá na treoirlínte dírithe ar chabhrú le múinteoirí, lucht

bainistíochta scoile agus baill eile den phobal scoile chun páistí a chumasú le bheith

rannpháirteach i sochaí ilchultúrtha. Déanann an foilseachán na deiseanna i gcomhair

oideachais idirchultúrtha sna réimsí curaclaim do gach grúpa ranga a thaiscéaladh,

cabhraíonn sé le múinteoirí acmhainní feiliúnacha a roghnú, agus tugann sé comhairle

maidir le measúnú le feasacht idirchultúrtha aige. Soláthraíonn sé iniúchtaí curaclaim,

ábhair eiseamláire agus seicliostaí agus soláthraíonn sé eolas ar ábhair ar nós na

héagsúlachta cine agus cultúrtha, ciníochas agus buntréithe an oideachais idirchultúrtha.

1.5 Tacaíochtaí atá ann

Soláthraíonn an Roinn Oideachais agus Eolaíochta tacaíochtaí breise, idir chinn ábhartha

agus chinn daonna, chun cuimsitheacht an Lucht Siúil sa bhunoideachas agus san iar-

bhunoideachas príomhshrutha a éascú, agus chun tabhairt faoi ghnéithe cailíochtúila de

thaithí oideachais daltaí den Lucht Siúil. Is achoimre an méid seo a leanas de na tacaíochtaí

atá curtha ar fáil.

Soláthar réamhscolaíochta don Lucht Siúil

Tacaíonn an Roinn Oideachais agus Eolaíochta le timpeall is daichead is a cúig réamhscoil

a fhreastalaíonn ar pháistí den Lucht Siúil, agus maoiníonn sé dhá réamhscoil lán-

chomhcheangailte do pháistí an Lucht Siúl agus an phobail shocraithe. Maoiníonn an Roinn

98 faoin gcéad de na costais teagaisc (tuarastal múinteoirí) agus na costais iompair a

bhaineann leis an tseirbhís. Leithdháileann sé deontas trealaimh bhliantúil ar gach

réamhscoil freisin. 
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3 Eolas staitisticiúil arna sholáthar ag an Rannóg Staitisticí, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta don scoilbhliain 2002/03.

Tacaíocht inscoile ag an mbunleibhéal

Soláthraítear tacaíocht do timpeall 5,879 dalta den Lucht Siúil ag an leibhéal bunscoile3. Tá

os cionn 500 múinteoir acmhainne don Lucht Siúil (RTT) ag obair le daltaí atá ag freastal ar

ghnáth-bhunscoileanna. Is é an cóimheas daltaí-múinteoirí a theastaíonn chun RTT a

cheapadh ná 14:1. Is é ról an RTT ná chun tacú le deiseanna múinteoireachta agus

foghlama agus chun iad a optamú do dhaltaí den Lucht Siúil, agus chun tacaíocht

foghlama a chur ar fáil dóibh siúd a aithnítear le leibhéal íseal gnóthachain nó le deacrachtaí

foghlama acu. Oibríonn an RTT leis an bpáiste sa seomra ranga príomhshrutha, i gcomhar

leis an múinteoir ranga, nó tarraingíonn sé/sí an páiste siar ón suíomh príomhshrutha chun

tacaíocht breise rialta a sholáthar. Mar a mbíonn a leithéid seo de phost tugtha do 

scoil, bíonn deontas breise caipitíochta iníoctha i leith gach dalta ón Lucht Siúil. Tá an

deontas caipitíochta caighdeánach ceaptha lena chaitheamh ag an mbord bainistíochta ar

chostais reatha laethúla na scoile. Tá an deontas breise ann chun oideachas an Lucht Siúil

a mhaoiniú, agus is féidir é a úsáid chun leabhair, acmhainní agus ábhair mhúinteoireachta

a cheannach.

Tacaíocht inscoile ag an leibhéal iar-bhunscoile 

Faigheann iar-bhunscoileanna le rochtain acu ar mhúinteoir acmhainne don Lucht Siúil

deontas caipitíochta breise chun tacú lena rannpháirtíocht i saol na scoile. Tá timpeall

1,860 scoláire den Lucht Siúil ag freastal ar scoil dara leibhéal anois. Ceadaítear 1.5 uair

múinteoireachta ex quota gach seachtain do gach scoláire ón Lucht Siúil atá ar an rolla,

agus ceadaítear poist mhúinteoireachta coibhéiseacha lánaimseartha breise mar thoradh

air seo.

I measc na scéimeanna breise a bhfuiltear á soláthar faoi láthair ag an Roinn Oideachais

agus Eolaíochta, agus a chabhraíonn chun oideachas an Lucht Siúil a chur chun cinn i

mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna atá:

■ Caitheamh go Cothrom le Páistí (lena n-áirítear an Scéim do Cheantair faoi
Mhíbhuntáiste do bhunscoileanna agus Ag Briseadh an Timthriall),

■ an Scéim do Cheantair faoi Mhíbhuntáiste d’iar-bhunscoileanna agus tionscnaimh
ghaolmhara in iar-bhunscoileanna chun tacú le rochtain ar oideachas tríú leibhéal,

■ an Scéim Caidrimh Bhaile-Scoile-Pobail,

■ Scéim Dheontais na Leabhar Scoile do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna,
agus

■ an Clár um Chríochnú Scoile.
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D’fhógair an Roinn plean gníomhaíochta i mBealtaine 2005 i gcomhair na cuimsitheachta

oideachasúla, Delivering Equality of Opportunity in Schools. Tabharfaidh an plean seo

aghaidh ar riachtanais oideachasúla páistí agus daoine óga ó phobail faoi mhíchumas, idir

oideachas réamhscolaíochta iar-bhunscolaíochta (trí bliana go dtí ocht mbliana déag). Is iad

seo na croí-thréithe de 

■ córas caighdeánaithe chun leibhéil mhíbhuntáiste a aithint agus a athbhreithniú go
rialta, agus

■ Clár Tacaíochta Scoile comhcheangailte úr, a thabharfaidh le chéile agus a thógfaidh
ar idirghabhálacha atá ann i gcomhair scoileanna agus braislí scoile nó pobail le
leibhéal ard de mhíbhuntáiste oideachasúil iontu (Delivering Equality of Opportunity in
Schools. 2005, lch. 9).

Déanfar an chuid is mó de na scéimeanna atá liostaithe thuas a chomhcheangal, ina

gcéimeanna, sa Chlár Tacaíochta Scoile.

Soláthar d'iompar scoile

Soláthraíonn an Roinn Oideachais agus Eolaíochta deontais de 98 faoin gcéad de chostais

an iompair scoile. Tá páistí an Lucht Siúil a chónaíonn i gcóiríocht bhuan incháilithe don

iompar scoile ar an tslí chéanna le páistí ón bpobal socraithe. Do pháistí den Lucht Siúil a

chónaíonn i gcóiríocht shealadach, meastar incháilitheacht an pháiste de réir gach cás, faoi

réir ag teorainneacha costais.

Oifigeach Náisiúnta Oideachais d’Oideachas an Lucht Siúil 

Cruthaíodh an post seo sa bhliain 1992 chun oideachas an Lucht Siúil a fhorbairt, a chur chun

cinn agus a éascú, agus chun comhairle a chur ar an Roinn Oideachais agus Eolaíochta maidir

le riachtanais faoi leith sa réimse seo. Oibríonn an tOifigeach Náisiúnta Oideachais go dlúth leis

na múinteoirí cuairte don Lucht Siúil agus le baill den Chigireacht féin.

Múinteoirí cuairte don Lucht Siúil (VTT)

Tá daichead post do mhúinteoirí cuairte don Lucht Siúil ann ar fud na tíre. Déanann na

múinteoirí seo iarracht deiseanna a sholáthar do thuismitheoirí an Lucht Siúil, dá bpáistí

agus do scoileanna chun dul i mbun phróiseas forbartha a uasmhéadaíonn an

rannpháirtíocht agus an gnóthachan, agus a chuireann an t-oideachas idirchultúrtha chun

cinn do chách. Soláthraíonn múinteoirí cuairte tacaíochtaí do scoláirí agus tuismitheoirí an

Lucht Siúil i rith phróiseas na Scrúduithe Stáit. Bíonn ról acu freisin ag tacú le scoláirí chun

rochtain a fháil ar oideachas tríú leibhéal agus ar chláir thacaíochta. 
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Réamhrá 

An Clár um Chríochnú Scoile

Táthar tar éis an Clár um Chríochnú Scoile a chur i bhfeidhm chun gach dalta, lena n-áirítear

baill den Lucht Siúil, a cheaptar a bheith i mbaol luathfhágáil na scoile a aithint. Tá sé i bhfeidhm

ag ochtó is a dó ionad timpeall na tíre agus soláthraíonn sé réimse tacaíochtaí inscoile, lasmuigh

den scoil agus tar éis na scoile do dhaltaí.

Scoil speisialta don Lucht Siúil 

Tá an Roinn Oideachais agus Eolaíochta anois ag cur chun cinn beartais don

chomhcheangal don Lucht Siúil i scoileanna príomhshrutha, agus le blianta beaga anuas is

amhlaidh atá laghdú de réir a chéile tagtha ar an méid scoileanna speisialta atá ann. Tá

scoil speisialta don Lucht Siúil lonnaithe i mBré, Co. Chill Mhantáin agus scoil speisialta do

dhaltaí den Lucht Siúil ar aois iar-bhunscoile i gCluain Seach.

Ionaid Oiliúna Sinsearacha don Lucht Siúil 

Soláthraíonn ionaid oiliúna sinsearacha don Lucht Siúil clár d’oideachas ginearálta

comhcheangailte, oiliúint ghairmiúil, taithí oibre, agus seirbhísí treorach, comhairleoireachta

agus síceolaíochta. Glacann timpeall ocht gcéad ball den Lucht Siúil páirt sna cláir seo in

aghaidh na bliana. I Meán Fómhair 2004, mar shampla, d’fhág timpeall seasca is a cúig

dalta ón Lucht Siúil scoileanna príomhshrutha chun aistriú chuig na hionaid seo. I dteannta

na n-ionad oiliúna sinsearacha don Lucht Siúil, glacann timpeall 320 ball den Lucht Siúil

páirt gach bliain i gcláir Youthreach do dhaoine a fhágann an scoil go luath.

1.6 Struchtúr na Tuarascála

Déantar cur síos i gCaibidil 2 den tuarascáil seo ar na nósanna imeachta agus ar an

modheolaíocht a úsáideadh agus sonraí á mbailiú i scoileanna i gcomhair na tuarascála

seo. Tá próifíl de dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile den Lucht Siúil curtha ar fáil i

gCaibidil 3 maidir le rollú, tinreamh, agus gnóthachan. Déantar cur síos i gCaibidil 4 ar

chaighdeán an tsoláthar oideachais do dhaltaí den Lucht Siúil i mbunscoileanna, agus

tugann Caibidil 5 imlíniú ar an soláthar in iar-bhunscoileanna. Agus ar deireadh, is i gCaibidil

6 a fhaightear imlíniú ar na príomh-thorthaí agus na príomh-mholtaí atá inti. 
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Modheolaíocht an tsuirbhé
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2 Modheolaíocht an tsuirbhé

2.1 Cuspóirí an tSuirbhé

Rinne an Chigireacht athbhreithniú ar sholáthar an oideachais don Lucht Siúil i líon áirithe

bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna sa bhliain 2004. Ba iad príomhcuspóirí an tsuirbhé ná

■ tuairisc a thabhairt ar chuimsitheacht an Lucht Siúil san oideachas príomhshrutha 

■ tuairisc a thabhairt ar na tacaíochtaí teagaisc bhreise a cuireadh ar fáil don Lucht Siúil, 

■ dea-chleachtas a aithint agus aire a dhíriú ar ghnéithe ina raibh forbairt ag teastáil.

Mar thoradh ar an suirbhé seo, ceapadh go ndéanfaí moltaí chun na scoileanna a éascú

chun soláthar feabhsaithe oideachais a sholáthar don Lucht Siúil ar bhonn áitiúil agus ar

bhonn náisiúnta.

2.2 Scóip an tsuirbhé

Rinne meitheal cigirí scrúdú sa bhliain 2004, le tacaíocht ó Aonad Tacaíochta

Meastóireachta agus Taighde (ATMT) na Cigireachta, ar roinnt saincheisteanna a bhaineann

le soláthar an oideachais don Lucht Siúil sna bunscoileanna agus sna hiar-bhunscoileanna.

D’athbhreithnigh an grúpa treoracha agus cáipéisí beartais na Roinne Oideachais agus

Eolaíochta. Bhí comhráite ag an meitheal freisin le Rannóg um Chuimsitheacht Shóisialta

na Roinne i ndáil lena chuid oibre ar Stráitéis Oideachais an Lucht Siúil.

D’eascair roinnt téamaí as na comhráite agus as an gcomhairliúchán sin ar measadh go

mb’fhiú tuilleadh taighde a dhéanamh orthu ag leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile

araon, mar atá:

■ Rollú, tinreamh agus coinneáil an Lucht Siúil ar scoil,

■ cóiríocht agus acmhainní,

■ soláthar inscoile don Lucht Siúil, lena n-áirítear rochtain ar an gcuraclam agus
tacaíochtaí foghlama,

■ gnóthachan agus éacht i measc dhaltaí an Lucht Siúil, agus

■ ról na seirbhísí tacaíochta san oideachas don Lucht Siúil.

2.3 Roghnú na scoileanna

Roghnaíodh sampla caoithiúil de 30 bunscoil agus sé iar-bhunscoil le bheith páirteach sa

suirbhé. Bhí idir scoileanna aon-inscne agus scoileanna comhoideachasúla, scoileanna

uirbeacha (i gcathracha agus i mbailte móra) agus tuaithe ó ocht gcinn déag de chontaetha

sa sampla. Bhí múinteoir acmhainne don Lucht Siúil, nó múinteoir acmhainne á chomhroinnt

le scoil áitiúil eile i ngach bunscoil a roghnaíodh. Mar sin, bhí 14 dalta den Lucht Siúil ar a

laghad ar an rolla i bhformhór na scoileanna a roghnaíodh. Bhí uaireanta ex quota leagtha

amach ag na hiar-bhunscoileanna a ndearnadh suirbhé orthu le soláthar a dhéanamh do
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dhaltaí an Lucht Siúil. Léiríonn na sonraí a táirgeadh don suirbhé eispéireas scoileanna ina

raibh líon mór páistí den Lucht Siúil rollaithe. Seans nach bhfuil torthaí an tsuirbhé seo

ionadaíoch do scoileanna ina bhfuil líon níos lú páistí den Lucht Siúil ar an rolla. 

Chomhlánaigh príomhoidí foirm sonraí daltaí, agus chuir siad faisnéis ar fáil i leith 683 dalta,

.i. 12 faoin gcéad de dhaonra iomlán bunscoile an Lucht Siúil, sna bunscoileanna, agus do

112 dalta, nó faoin gcéad de dhaonra iomlán dhaltaí an Lucht Siúil, sna hiar-bhunscoileanna.

2.4 Príomhchéim an tsuirbhé

Rinneadh an suirbhé idir Aibreán agus Meitheamh 2004. Chuathas i mbun na

ngníomhartha seo a leanas.

■ Seoladh ceistneoir agus foirm sonraí chuig na scoileanna le comhlánú. Ba éard a bhí

sna sonraí a fuarthas ná faisnéis maidir le tinreamh, rollú, gnóthachan, rochtain ar

iompar, agus áit chónaithe dhaltaí an Lucht Siúil.

■ Chuaigh cigirí chuig na scoileanna chun breathnú ar mhúineadh agus foghlaim sna

seomraí ranga agus i gcomhthéacs an teagaisc thacaíochta. Comhlánaíodh sceidil

mheasúnachta le linn na gcuairteanna sin.

■ Cuireadh agallaimh ar phríomhoidí, múinteoirí cuairte don Lucht Siúil agus múinteoirí

acmhainne don Lucht Siúil. I measc na dtéamaí a pléadh a bhí beartas agus

cleachtas uile-scoile, soláthar curaclaim, measúnacht agus gnóthachan, aistriú daltaí

ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil, leibhéal na dtacaíochtaí le fáil ón tSeirbhís

Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil, agus comhcheangal dhaltaí an Lucht Siúil i saol

na scoile.

■ Tionóladh deich n-agallamh le grupaí tuismitheoirí den Lucht Siúil. Sna cruinnithe

seo, tugadh cuireadh do na tuismitheoirí roinnt ábhar a phlé, lena n-áiríodh rochtain

agus rannpháirtíocht a bpáistí san oideachas, caighdeán an tsoláthair oideachais a

fuair siad, agus na dúshláin os comhair a bpáistí agus iad ag iarraidh tairbhe a

bhaint as oideachas bunscoile agus iar-bhunscoile.

■ Labhair na cigirí le cúig ghrúpa de dhaltaí an Lucht Siúil sna bunscoileanna. Ba é an

cuspóir a bhí ag na cainteanna grúpa ná tuairimí na bpáistí a fháil maidir lena dtaithí

scoile agus a mbaint le saol na scoile.

■ Scrúdaigh na cigirí cáipéisí pleanála uile-scoile agus beartas measúnachta, agus

rinneadh anailís ar fhaisnéis um ghnóthachan na ndaltaí.

Ar chríochnú an tsuirbhé, ullmhaíodh tuarascáil ghearr agus cuireadh amach í chuig gach scoil.

2.5 Tuarascáil náisiúnta ilchodach 

Chun críche na tuarascála seo, rinne an grúpa oibre anailís ar shonraí na ndaltaí, ar

cheistneoirí, agus ar na sceidil mheasúnachta a chomhlánaigh na cigirí le linn na

gcuairteanna inscoile, agus d’athbhreithnigh siad sonraí ó na hagallaimh struchtúrtha agus
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grúpaí plé. Arna gcur le chéile, sholáthair na ceithre shnáth seo bunachar eolais leathan

maidir le próifíl dhaltaí an Lucht Siúil agus soláthar an oideachais a soláthrú ag an leibhéal

bunscoile agus iar-bhunscoile. Ba chuid den tsamhail tuairimí gairmiúla díobh siúd atá ag

obair go díreach leis an Lucht Siúil. Cuireadh tuairimí tuismitheoirí agus páistí an Lucht Siúil

san áireamh freisin sna míreanna difriúla den tuarascáil.

2.6 Teorainneacha an tsuirbhé

Ba shampla caoithiúil an sampla a roghnaíodh don suirbhé, agus é bunaithe ar shuíomh,

méid agus cineál na scoile. Éilíodh gur chóir go mbeadh múinteoir acmhainne don Lucht

Siúil ag gach scoil le bheith sa sampla. Níor shampla randamach scoileanna é, agus mar

sin ní gá go mbeadh na torthaí inghinearálaithe go gach scoil ina bhfuil daltaí ón Lucht Siúil

rollaithe. Níor glacadh le scoileanna le líon beag daltaí den Lucht Siúil nach raibh múinteoir

acmhainne don Lucht Siúil acu. 

Is sampla réasúnta mór (12%) de dhaonra iomlán páistí bunscoile den Lucht Siúil an

sampla a rinneadh de pháistí bunscoile ón Lucht Siúil don suirbhé. Ós rud é nach sampla

randamach de dhaonra an Lucht Siúil sna bunscoileanna é, ní feasach leibhéil mhuiníne na

meastúchán staitistiúil a fuarthas. Dá bharr seo, moltar cúram má bhíonn na torthaí á

nginearálú do dhaonra na bpáistí ón Lucht Siúil, nó do scoileanna a bhfuil múinteoirí

acmhainne don Lucht Siúil acu. I bhfianaise mhéid an tsampla áfach maille leis an gcomh-

ghaol déimeagrafach idir é agus daonra na ndaltaí ón Lucht Siúil, is dócha go dtugann na

torthaí maidir le rollú, tinreamh agus gnóthachtáil pictiúr cruinn dúinn de threochtaí rollaithe,

tinrimh agus gnóthachtála i ndaonra iomlán bunscoile na bpáistí den Lucht Siúil. 

2.7 Téarmaí cainníochta a úsáidtear sa tuarascáil 

Baintear úsáid as roinnt téarmaí cainníochta tríd síos. Léiríonn tábla 2.1 brí na dtéarmaí is

coitianta.

Tábla 2.1: Téarmaí cainníochta in úsáid sa tuarascáil 

Téarma cainníochta á úsáid Neaschéatadán na dtarluithe 

beagnach gach breis agus 90%

formhór 75–90%

tromlach 50–74%

níos lú ná a leath 25–49%

líon beag 16–24%

roinnt suas le 15%
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Caibidil 3

Daltaí an Lucht Siúil sna bunscoileanna
agus iar-bhunscoileanna

Próifíl rollaithe, tinrimh agus gnóthachain
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3 Daltaí an Lucht Siúil 
sna bunscoileanna agus 
iar-bhunscoileanna
Próifíl rollaithe, tinrimh agus gnóthachain

Déantar cur síos sa chaibidil seo ar phróifíl rollaithe, tinrimh agus éachta de chuid daltaí an

Lucht Siúil i dtríocha bunscoil agus i sé iar-bhunscoil. Gineadh na sonraí seo ó cheistneoirí,

ó athbhreithniú ar thaifid agus ar cháipéisíocht scoile, agus ó agallaimh struchtúrtha le

múinteoirí, príomhoidí, múinteoirí acmhainne, múinteoirí cuairte, tuismitheoirí, agus daltaí.

3.1 Rollú

3.1.1 Rollú sna bunscoileanna

Chuir naoi scoil is fiche sa suirbhé sonraí ar fáil maidir le rolluithe an Lucht Siúil, ach ní raibh

scoileanna áirithe ábalta sonraí iomlána a sholáthar do gach dalta. Bhí idir 100 agus 700

dalta rollaithe mar iomlán sna scoileanna a ghlac páirt sa taighde. Soláthraíodh faisnéis

maidir le 683 dalta den Lucht Siúil sna bunscoileanna seo. 

I bhformhór na scoileanna (15 as 25) ba lú ná 10 faoin gcéad den iomlán iad daltaí an Lucht

Siúil. I scoileanna áirithe, áfach, ba mhó go mór an coibhneas de dhaltaí Lucht Siúil, agus

i dtrí scoil, ba dhaltaí den Lucht Siúil iad 25 faoin gcéad den iomlán. Léiríonn Tábla 3.1

coibhneas rollaithe an Lucht Siúil mar iomlán den rollú.

Tábla 3.1: Lucht Siúil mar chomhréir de rollú na scoile

Lucht Siúil mar chomhréir de dhaonra na scoile Líon na scoileanna

Níos lú ná 5% 8

5–10% 7

Níos mó ná 10% 10

Léirigh tromlach de thuismitheoirí dhaltaí an Lucht Siúil agus tromlach na múinteoirí cuairte

go raibh siad sásta leis na beartais rollaithe. Thuairiscigh múinteoirí cuairte don Lucht Siúil

go raibh “doras oscailte” mar bheartas ag roinnt scoileanna, gur fáiltíodh roimh dhaltaí an

Lucht Siúil agus gur “caitheadh leo sa tslí chéanna le daltaí eile na scoile”. Léirigh formhór

na dtuismitheoirí a sástacht freisin leis an bpróiséas rollaithe. Dúirt tuismitheoir amháin:

Bhí leanaí agamsa sa scoil seo síos tríd na blianta agus ní raibh deacracht riamh agam

lena rollú. Cuireadh fáilte rompu i gcónaí. 

Mhaígh múinteoir cuairte amháin go raibh cleachtas den scoth maidir le rollú an Lucht Siúil

á fhorbairt anois ag a lán scoileanna. Bhí príomhoidí agus múinteoirí ag dul i mbun

idirchaidrimh go díreach sna scoileanna seo le tuismitheoirí den Lucht Siúil a raibh páistí ar

aois scoile acu, chun an próiseas rollaithe a éascú gan aon bhaint dhíreach a bheith ag an

múinteoir cuairte don Lucht Siúil leis an scéal. Tharla go minic gur thug múinteoir

acmhainne don Lucht Siúil nó an múinteoir idirchaidrimh idir an baile, an scoil agus an

pobal cuairt ar bhailte an Lucht Siúil chun an próiseas rollaithe a mhíniú.
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Dúirt tuismitheoir amháin: 

Ní bhíonn aon fhadhbanna le rollú sa bhaile seo. Cuirtear fáilte roimh leanaí an Lucht

Siúil i ngach aon scoil. Bíonn sé éasca na foirmeacha rollaithe a thuiscint, agus má

bhíonn deacrachtaí ag teaghlaigh áirithe leo, bíonn an-chúnamh le fáil ó na

múinteoirí.

Mhaígh tuismitheoirí an Lucht Siúil go raibh tionchar an-dearfach ag ról an mhúinteora chuairte

don Lucht Siúil ar an gcumarsáid idir baile agus scoil agus um sholáthar eolais ar na nósanna

imeachta éagsúla a d’úsáid na scoileanna. Mhaígh tuismitheoir amháin, mar shampla:

Ní bhíonn fadhbanna de ghnáth leis an rollú. Coimeádann an múinteoir cuairte ar an

eolas sinn, agus lena comhairlese is amhlaidh a rollaíonn na máithreacha na leanaí

in am.

3.1.2 Rollú sna hiar-bhunscoileanna

Bhí 112 dalta den Lucht Siúil ar na rollaí sna sé iar-bhunscoil a bhí páirteach sa suirbhé. Tá

léargas le fáil i dTábla 3.2 ar rollú na ndaltaí den Lucht Siúil i ngach ceann de na scoileanna seo.

Tábla 3.2: Daltaí den Lucht Siúil mar chomhréir de dhaltaí iar-bhunscoileanna

Iar-bhunscoileanna A B C D E F
Iomlán na ndaltaí 260 880 277 450 265 600

Líon an Lucht Siúil 2 5 19 19 21 47

Daltaí den Lucht Siúil mar <1% <1% 7% 4% 8% 8%
chomhréir den rollú iomlán 

Ar an mórgóir, d’aistrigh daltaí den Lucht Siúil ó bhunscoileanna go hiar-bhunscoileanna

gan stró. Bhraith príomhoidí na n-iar-bhunscoileanna go raibh tábhacht ag baint le baill

fhoirne na mbunscoileanna agus leis na múinteoirí cuairte a bheith mar naisc idir na

tuismitheoirí agus na hiar-bhunscoileanna. D’fhreastail roinnt mhaith tuismitheoirí den Lucht

Siúil ar “oícheanta oscailte” sna hiar-bhunscoileanna do gach dalta a d’fhéadfadh a bheith

ina scoláire den chéad bhliain.

Thuairiscigh tuismitheoirí den Lucht Siúil gur cuireadh fáilte rompu sna hiar-bhunscoileanna

ar thug siad cuairt orthu, agus nach raibh aon deacrachtaí móra ann leis an rollú. Bhí cláir

ionduchtúcháin ar leith do dhaltaí an chéad bhliain bunaithe ag roinnt mhaith scoileanna

chun ábhair nua agus feidhmiú ginearálta na scoile a mhíniú dóibh. Maidir le rollú an Lucht

Siúil, bhí sé seo le rá ag príomhoide iar-bhunscoile amháin:

Cuirtear fáilte roimh gach dalta den Lucht Siúil sa scoil seo. Tá tionscnaimh éagsúla

curtha i bhfeidhm chun rollú na ndaltaí den Lucht Siúil a éascú. Labhraíonn an

múinteoir idirchaidrimh idir baile, scoil agus pobal go rialta leis na múinteoirí cuairte

don Lucht Siúil. Bíonn cruinniú ag ár gcomhairleoir treorach le gach dalta agus bíonn

spéis ar leith acu in éilimh scoláirí de chuid an Lucht Siúil. Dealraítear comhoibriú

dearfach a bheith ann i measc na foirne, agus comhroinntear eolas ar na scoláirí. Áis

úsáideach is ea séiplíneach na scoile don fhoireann teagaisc agus do thuismitheoirí,

mar bíonn aithne aige ar dhaltaí agus ar thuismitheoirí an Lucht Siúil. 



Thug na príomhoidí a cuireadh faoi agallamh moladh ar leith do na múinteoirí cuairte don

Lucht Siúil, do na múinteoirí idirchaidrimh idir baile, scoil agus pobal, agus do bhaill eile

d’fhoireann na scoile um éascú an rollaithe. Mhol siad go ndéanfaí ról an mhúinteora

chuairte don Lucht Siúil a fhorbairt chun tréimhse “shocrú síos” na ndaltaí den Lucht Siúil

a dhéanamh ní b’fhusa. 

Is é seo mar a bhí le rá ag príomhoide iar-bhunscoile amháin:

Ba chóir ról an mhúinteora chuairte a fhorbairt le tionchar breise a fheidhmiú ar

chúnamh le daltaí chun socrú síos sa chéad téarma sna hiar-bhunscoileanna. Ní mór

freisin don mhúinteoir cuairte don Lucht Siúil seo obair i gcomhpháirt leis an bhfoireann

chun iad a chur ar an eolas i leith chultúr an Lucht Siúil, agus conas plé le bainistiú

iompair chuí agus le droch-leibhéil litearthachta. 

Thuairiscigh na múinteoirí cuairte an deacracht ba mhó a bheith ag na daltaí den Lucht Siúil le

stíl beatha fhánach nó níos neamhbhuaine acu, agus a d’aistrigh ó scoil amháin go chéile; leis

an aistriú go dtí an iar-bhunscoil. Is é an gnáthnós ag iar-bhunscoileanna ná leanaí a chur ar

liosta feithimh um rollú ar a laghad bliain sula gcríochnaíonn

siad sa bhunscoil. Cruthaíonn seo deacrachtaí dóibh siúd a

bhíonn ag bogadh go minic, toisc nach n-éiríonn leo an

spriocdháta rollaithe a shásamh.

I roinnt de na hiarbhunscoileanna ar tugadh cuairt orthu,

thosaigh roinnt de na daltaí fánacha a n-oideachas iar-

bhunscoile i lár na scoilbhliana. Dúirt na príomhoidí gur

chruthaigh seo deacrachtaí ar leith, toisc go raibh orthu na

daltaí a chur isteach i ranganna a bhí socraithe síos cheana féin. Bhí ar phearsanra na scoile

freastal ar riachtanais bhreise foghlama na ndaltaí seo laistigh den fhoráil a bhí acu cheana féin.

Ba í tuairim na bpríomhoidí agus na múinteoirí iar-bhunscoile gur chuir an rollú déanach seo

isteach ar dhul chun cinn na ndaltaí go hacadúil agus go sóisialta.

Dúirt roinnt bheag de mhúinteoirí cuairte don Lucht Siúil gur dhiúltaigh roinnt scoileanna daltaí

den Lucht Siúil a rollú, nó gur cuireadh na daltaí den Lucht Siúil sin ag deireadh an liosta

fheithimh. Is é seo a bhí le rá ag múinteoir cuairte amháin:

Bíonn roinnt achomharc agam gach bliain faoi alt 29 [den Acht Oideachais (1998)]

nuair a dhiúltaíonn scoileanna daltaí den Lucht Siúil a rollú, ach tá feabhas ag teacht

ar chúrsaí de réir a chéile. Cruthaíonn scoileanna áirithe deacrachtaí fós do rollú

leanaí an Lucht Siúil. Uaireanta is d’aon ghnó a bhíonn moill ann, agus príomhoidí ag

súil go mbaileoidh tuismitheoirí leo agus go gcláróidh siad i scoil eile, nó cuireann siad

in iúl do thuismitheoirí nach n-éireodh go maith leis na leanaí ina scoil féin. 

3.1.3 Rollú sna scoileanna i gceantair faoi mhíbhuntáiste

Léiríonn staitisticí ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta don scoilbhliain 2002/2003 go

raibh beagnach a leath (48 faoin gcéad) de dhaltaí bunscoile an Lucht Taistil rollaithe i

scoileanna a raibh stádas míbhuntáiste acu. I gceantair áirithe, cosúil le Baile Átha Cliath,
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bhí an chuid ba mhó de dhaltaí an Lucht Siúil (95 faoin gcéad) rollaithe i scoileanna faoi

mhíbhuntáiste. Chuir beirt phríomhoidí an méid seo in iúl:

Déantar daltaí an Lucht Siúil a chomhcheangal isteach go hiomlán i saol na scoile, agus

bíonn cónaí ar a bhformhór i saincheantar na scoile. Bíonn gaolta eile, áfach, nach

mbíonn cónaí orthu go háitiúil, ach gur mian leo freastal freisin toisc gur maith le

teaghlaigh den Lucht Siúil fanacht i dteannta a chéile go minic. Is ábhar imní don

bhainistíocht agus don fhoireann an t-aitheantas atá ag an scoil seo mar “Scoil don

Lucht Siúil”. Is mionlach de phobal na scoile iad an Lucht Siúil faoi láthair; tá meas

orthu agus réitíonn na daltaí eile go réidh leo. Má thagann ró-bhoilsciú ar na

huimhreacha, cuirfidh sé an-bhrú ar acmhainní na scoile. N’fheadramar an bhfuil

scoileanna eile ag glacadh go cothrom lena gcion de grúpaí mionlaigh.

Tá cáil ar an scoil seo mar scoil a ghlacann le daltaí den Lucht Siúil. Tugann sé seo “deis

éalaithe” do scoileanna eile. Cuireann scoileanna áirithe tuismitheoirí an Lucht Siúil

inár dtreo seachas glacadh leo ina scoileanna féin agus, ar ndóigh, cuirfidh

tuismitheoirí a leanaí ar scoileanna mar a mbíonn fáilte rompusan. 

Dúirt a lán príomhoidí agus múinteoirí gur mhéadaigh cion ní b’airde de leanaí an Lucht Siúil

a bheith rollaithe i scoil éigin an dóchúlacht go n-aistreodh leanaí den phobal socraithe

chuig scoileanna eile. Ba í a dtuairim gur bhraith roinnt mhaith tuismitheoirí ón bpobal

socraithe gur bhain fadhbanna bainistíochta iompair agus caighdeáin litearthachta agus

uimhearthachta ísle le leanaí den Lucht Siúil. Bhí tionchar diúltach acu seo, dar leo, ar na

deiseanna teagaisc agus foghlama a bhí ar fáil d’iomlán na ndaltaí.

Bhí sé le rá freisin ag na múinteoirí cuairte don Lucht Siúil go raibh scoileanna áirithe nár

fháiltigh roimh rollú na ndaltaí den Lucht Siúil ar bhonn acadúil. Seo, mar shampla, a bhí le

rá ag múinteoir cuairte amháin:

Is ábhar mórtais do scoileanna áirithe sa chathair seo a gcaighdeáin acadúla, agus ní

fháiltíonn siad dá réir roimh an Lucht Siúil. Molann siad dóibh clárú sna scoileanna

comhoideachais ina ionad sin. Ní hé an comhoideachas a bhíonn mar chéad rogha ag

a lán de thuismitheoirí den Lucht Siúil. Is beag rogha a bhíonn acu siúd, áfach, toisc

nach gcuirtear fáilte rompu i scoileanna aon-inscne na cathrach.

3.1.4 Aois rollaithe sa bhunscoil

Sna bunscoileanna a roghnaíodh don suirbhé seo, tháinig formhór dhaltaí an Lucht Siúil (76

faoin gcéad) ó chúlra mar a raibh a dteaghlaigh i dtithíocht, agus ní raibh a bhformhór (68

faoin gcéad) tar éis freastal ach ar aon scoil amháin. Tá sé le léamh, dá réir sin, ó na sonraí

seo, gur dóichí go raibh oideachas leanúnach á fháil ag formhór dhaltaí an Lucht Siúil. Bhí

os cionn 62 faoin gcéad (277) de dhaltaí an Lucht Siúil – iad siúd a raibh sonraí ar fáil dóibh

- faoi bhun chúig bliana d’aois agus iad á rollú, agus bhí 21 faoin gcéad breise idir cúig

bliana d’aois agus sé bliana d’aois. Bhí seacht déag faoin gcéad (71) os cionn shé bliana

d’aois agus iad á rollú. Dá réir sin, bhí aois rollaithe do bhreis agus 83 faoin gcéad den

Lucht Siúil a raibh tithíocht acu ar aon dul nach mór lena gcomhpháirtithe ón bpobal

bunaithe. Rinneadh an fuílleach de 17 faoin gcéad den Lucht Siúil a rollú ag aois i bhfad ní

ba shine.
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3.1.5 Aois rollaithe san iarbhunscoil

Nuair a rinneadh an suirbhé seo, bhí cúigear is daichead de dhaltaí an Lucht Siúil sa chéad

bhliain iar-bhunscoile. D’éirigh le scoileanna eolas a sholáthar ar aois rollaithe bheirt is

daichead de dhaltaí an Lucht Siúil, agus tá na sonraí seo ar fáil i dTábla 3.3.

Tábla 3.3: Aois rollaithe dhaltaí an Lucht Siúil in iar-bhunscoileanna an tsuirbhé

i gcomparáid le sonraí ón mórphobal

Aois rollaithe dhaltaí Aois rollaithe na ndaltaí
an Lucht Siúil in iar-bhunscoileanna ile in iar-bhunscoileanna na tíre

an tsuirbhé 

12 bliain 12% 39%

13 bliain 64% 56%

14 bliain 24% 5%

Léiríonn tábla 3.3 gurb ionann aois rollaithe do bhreis agus trí cheathrú (76 faoin gcéad) de
dhaltaí an Lucht Siúil sna hiar-bhunscoileanna agus gnáth-aois dhaltaí scoile agus iad ag
aistriú ó bhunscoileanna. Bhí an ceathrú cuid, áfach, de dhaltaí an Lucht Siúil breis agus
bliain ní ba shine ná an ghnáth-aois rollaithe don iar-bhunscoil.

3.2 Socrúcháin iomchuí aoise i scoileanna

Tá an socrúchán iomchuí aoise ranga mar ghné bhunúsach de bheartas na ROE um oideachas

an Lucht Siúil: Ba chóir go gcuirfí daltaí an Lucht Siúil i rang amháin le daltaí ar chomhaois leo.

Chun cuspóirí an tsuirbhé seo, rinneadh iniúchadh ar na sonraí rollaithe do 200 dalta ón Lucht

Siúil chun oiriúnacht an ranga inar rollaíodh iad a chinntiú. Roghnaíodh go randamach an

sampla de 200 dalta, le gach scoil de na tríocha ceann sa sampla. Is mar seo rinneadh na daltaí

a aicmiú:

■ “Oiriúnach” a luadh le daltaí a bhí i rang le daltaí eile a bhí ar chomhaois leo. 

■ “Bliain níos sine” a luadh le daltaí a bhí ar a laghad bliain ní ba shine ná an meán dá
gcomhpháirtithe sa rang céanna leo.”

■ “Breis agus bliain níos sine” a luadh leis na daltaí úd a bhí ní ba shine fós.

Tá léiriú le fáil ar thorthaí an taighde i dTábla 3.4.

Tábla 3.4: Oiriúnacht aoise na ndaltaí sna ranganna inar cuireadh iad

Oiriúnacht don leibhéal ranga Líon na ndaltaí

Oiriúnach 169

Bliain níos sine 24

Breis agus bliain níos sine 7



Is i ranganna ar chomhaois leo féin a cuireadh beagnach 85 faoin gcéad de na daltaí den

Lucht Siúil. Bhí thart ar 12 faoin gcéad i ranganna ina raibh siad ní ba shine ná a

gcomhpháirtithe sa rang. Bhí 3 faoin gcéad eile, áfach, a bhí ní ba mhó ná bliain ní ba shine

ná na daltaí socraithe eile sa rang.

Bhí sé mar nós ag roinnt múinteoirí agus príomhoidí – dar le

múinteoirí cuairte - daltaí a spreagadh chun fanacht bliain eile

sa rang céanna toisc nach raibh dul chun cinn sásúil déanta

acu sna bunábhair, ar nós Béarla agus matamaitice. D’fhág seo

na daltaí a bheith ní ba shine ná a gcomhpháirtithe ranga.

Bíonn droch-thorthaí oideachasúla ag a leithéid de chleachtas

ar fhorbairt sóisialaithe na ndaltaí, ar a bhféin-mheas agus ar a

bhféin-spreagadh, i dtuairim na Roinne Oideachais agus

Eolaíochta. Bíonn mar thoradh ar an gcleachtas seo freisin go mbíonn na daltaí níos sine

agus iad ag aistriú go dtí na hiar-bhunscoileanna, rud a fhágann nach mbíonn ach bliain nó

dhó mar thaithí iar-bhunscolaíochta ag a lán acu sula n-aistríonn siad arís chuig tograí eile

oideachais ar nós Youthreach, nó sula dtréigeann siad an córas oideachais ar fad. 

3.3 Tinreamh scoile

3.3.1 Tinreamh agus cóiríocht do dhaltaí den Lucht Siúil sna bunscoileanna

D’fhéach an suirbhé le fáil amach an bhfuil nasc ann idir cóiríocht an Lucht Siúil agus a bpatrúin

um thinreamh scoile. Léirigh na sonraí go raibh a bhformhór (76 faoin gcéad) de scoláirí an

Lucht Siúil ina gcónaí i dtithíocht, bhí 19 faoin gcéad eile lonnaithe ar láithreáin stad oifigiúla,

agus bhí díreach faoi bhun 7 faoin gcéad ina gcónaí ar láithreáin chóiríochta neamhoifigiúla.

Bhí fáil ar na sonraí tinrimh do 312 as an 496 dalta (63 faoin gcéad) a raibh cónaí orthu i

dtithe. 81.6 faoin gcéad an meántinreamh a bhí ag na daltaí seo, agus an raon tinrimh idir

35 agus 100 faoin gcéad. Bhí meántinreamh dhaltaí an Lucht Siúil a bhí ina gcónaí ar

láithreáin stad oifigiúla beagán ní ba lú, ag 77.6 faoin gcéad, agus ba lú go mór fós na

torthaí dóibh siúd a bhí ar láithreáin neamhoifigiúla. Tá na sonraí ar fáil i dTábla 3.5.

Tábla  3.5: An cineál cóiríochta agus an ráta tinrimh scoile

An cineál cóiríochta Iomlán na ndaltaí Sonraí tinrimh a Meán-tinreamh
ar na rollaí soláthraíodh scoile
(N = 656) (N = 387)

Tithíocht 496 312 81.6%

Láithreán stad oifigiúil 116 63 77.6%

Láithreán neamhoifigiúil 44 12 68.7%

Ba é an meántinreamh a bhí ag cailíní ná 80.5 faoin gcéad, i gcomparáid le 79.5 faoin gcéad

do bhuachaillí. Ní raibh suntas ag baint leis na difríochtaí idir daltaí ar bhonn aoise.
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Léirigh na patrúin neamhláithreachta do dhaltaí an Lucht Siúil go raibh taithí scoile an-

mhírialta á fáil ag roinnt mhaith de na daltaí seo, agus chruthaigh an mhírialtacht seo go

dona do thorthaí oideachais na ndaltaí. Dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu ar láithreáin stad

neamhoifigiúla, ciallaíonn na leibhéil tinrimh go mbíonn siad as láthair, ar an meán, ar feadh

57 lá, nó níos mó ná aon seachtain déag, sa scoilbhliain. Fiú na leanaí a bhfuil cónaí orthu

i dtithíocht, bíonn na daltaí seo, freisin, as láthair ar feadh 32 lá – mar mheán –nó sé

seachtaine as gach scoilbhliain.

Tugann na leibhéil neamhláithreachta seo le fios gur gá do na scoileanna, don tSeirbhís

Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil, agus don Bhord Náisiúnta Leasa Oideachais feidhmiú

go práinneach sa ghnó seo. Ní mór, ar an gcéad dul síos, na tuismitheoirí leanaí an Lucht

Siúil a chur ar an airdeall maidir leis na deacrachtaí fadtéarmacha a eascraíonn as tinreamh

mírialta scoile, lena n-áirítear breis coimthís óna gcomhpháirtithe agus ó shaol na scoile,

agus teip san oideachas.

3.3.2 Tinreamh scoláirí an Lucht Siúil sna hiar-bhunscoileanna

Taifeadadh patrún droch-thinrimh do go leor daltaí den Lucht

Siúil i ngach ceann de na hiar-bhunscoileanna a bhí páirteach sa

suirbhé. Ní raibh aon dalta a raibh lán-tinreamh acu. Sa tréimhse

ó Eanáir go Nollaig 2003 ní raibh ach ochtar dalta - as an 112 a

fiosraíodh - a raibh breis agus 90 faoin gcéad de thinreamh

bainte amach acu.

Rinneadh anailís ar phatrúin tinrimh do shampla de thríocha dalta is ceathrar den Lucht Siúil
a bhí sa chéad bhliain thar bhliain iomlán scoile. Bhí 79.3 lá mar mheántinreamh acu don
bhliain 2003/2004 – níos lú ná 50 faoin gcéad d’iomlán na scoilbhliana. Ní raibh ach triúr a
raibh tinreamh os cionn 90 faoin gcéad acu. Bhí cúigear a bhí as láthair do 97 faoin gcéad
den bhliain: is ionann sin agus gan ach cúig lá ar scoil acu.

3.3.3 Dearcadh faoin tinreamh

Dearcadh dhaltaí an Lucht Siúil um thinreamh

Le linn na n-agallamh, dúirt daltaí an Lucht Siúil gur thaitin leo a bheith ag freastal ar scoil

agus gur shíl siad go raibh rátaí maithe tinrimh acu. Nuair a ceistíodh iad maidir lena bheith

as láthair, ba é an dearcadh a bhí ag cuid acu ná nach raibh siad as láthair ach nuair a

bhíodh cúis mhaith leis sin. Seo, mar shampla, roinnt dá dtuairimí:

Bímse as láthair ón scoil nuair a bhím breoite agus ar ócáidí speisialta cosúil le bainis,

baisteadh, an chéad chomaoineach, cóineartú nó sochraid.

Bhí mise as láthair ón scoil do bhainis mo dheirféar, nuair a briseadh lámh mo

dhearthár; agus ag amanna eile nuair a bhím breoite nó tuirseach is amhlaidh a

fhanaimse sa bhaile.
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Dearcadh thuismitheoirí an Lucht Siúil um thinreamh

Dúirt roinnt mhaith tuismitheoirí ón Lucht Siúil go raibh a leanaí ag freastal ar an scoil go

rialta. Is é an dearcadh a bhí ag tuismitheoirí áirithe ná gurbh ionann tinreamh sásúil agus

dhá lá nó trí lá scoile in aghaidh na seachtaine. Dúirt tuismitheoir amháin:

Tá na leanaí uile ar an láithreán stad “ag brath na scoile,” bíonn siad i láthair cúpla lá

gach seachtain. 

Dúirt tuismitheoirí an Lucht Siúil freisin go raibh sé deacair do chlanna nach raibh cóiríocht

shásúil acu tinreamh leanúnach a bhaint amach . Leag na tuismitheoirí seo béim ar leith ar

na hiarrachtaí a rinne siad ó lá go lá chun leanaí a bheith réidh do bhusanna scoile, agus

gan fáil acu fiú ar ghléasra níocháin sásúil ná ar áiseanna eile. Bhraith siad dúshlán ar leith

rompu cuspóir na scoile maidir le freastal gach lá a bhaint amach sna cúinsí seo. 

Dar le máthair amháin:

Tá deichniúr leanaí agam agus seachtar acu ag freastal ar scoil. Bíonn an t-ádh orm

má éiríonn liom cúigear acu a chur chun na scoile in am, agus déanann an bheirt

bhuachaillí is sine a gcinneadh féin maidir le freastal ar scoil, nó fanacht sa bhaile. 

Dúirt máthair eile:

Is maith le leanaí fanacht sa bhaile má bhíonn rud éigin níos spéisiúla ag tarlú, agus

tarlaíonn seo le leanaí áirithe ar bhonn rialta. Ós rud é go bhfuil cónaí orainn i dtithe

anois, tá sé níos deise ná cheana fanacht sa bhaile agus bheith ag súgradh ar an

ríomhaire nó ag féachaint ar an teilifíseán. Bíonn fonn chun na scoile ar na cailíní

níos mó ná na buachaillí toisc go dtitfeadh cúraimí tí orthu siúd dá mbeidís sa bhaile. 

Dúirt roinnt mhaith de na tuismitheoirí gur dheacair dóibh cloí le hamchlár na scoile. Tugann

an sliocht seo ó cheann de na hagallaimh léargas ar na deacrachtaí:

Bíonn an-dua orainn a chinntiú go bhfreastalaíonn na leanaí ar an scoil, go háirithe

toisc go bhfuil ceithre leanbh déag agamsa. Caithfidh mé iad a dhúiseacht ar maidin,

éide scoile a bheith ullamh, agus a dheimhniú ansin go bhfaigheann siad an bus scoile. 

Tuairiscíonn múinteoirí cuairte an Lucht Siúil go nglactar leis sa bhaile gur daoine fásta iad

siúd atá idir 13–16 bliain d’aois agus go bhfágtar fúthu féin freagracht a ghlacadh as pé

cinneadh a dhéanann siad. Mar shampla, phléigh tuismitheoir an cinneadh a rinne leanbh

amháin gan éide scoile a bheith orthu:

Tá an ghráin ag na páistí is sine ar éide scoile a chur orthu. Bítear ag fonóíd faoi na

buachaillí as ucht a bheith ina “mbábáin” nuair a chuireann siad an éide orthu féin. Mura

mbíonn sé orthu bíonn siad thíos leis sa scoil agus cuirtear abhaile iad. Cuireann sé seo brú

ar na leanaí is sine dul i dtreo Youthreach, áit nach mbíonn aon ghá le héide scoile. 

Chuir na tuismitheoirí den Lucht Siúil in iúl go raibh siad imníoch faoin bpatrún coinneála lag

dá ndaltaí a bhí rollaithe sna hiar-bhunscoileanna. Bhí roinnt nithe bainteach leis seo ina

dtuairim féin: ní raibh dóthain tacaíochtaí ar fáil dá leanaí san iar-bhunscoil, bhí ualach na

hoibre baile dodhéanta, bhí frustrachas le mothú ó thuismitheoirí agus óna leanaí leis an

easpa dul chun cinn, agus ní raibh an curaclam ag teacht le riachtanais leanaí an Lucht Siúil.

Dúirt tuismitheoir amháin:
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Tá cáil ar an iar-bhunscoil go gcuireann siad buachaillí ón Lucht Siúil ar fionraí agus dá

réir sin is beag duine acu a fhanann ar scoil. Is cúis mhór imní í seo mar a luaithe agus a

chuirtear na buachaillí ar fionraí, bíonn sé an-deacair iad a chur ar ais ar scoil. 

Bhí roinnt moltaí ag teacht ó thuismitheoirí an Lucht Siúil maidir le fadhb an lagthinrimh. Sa

chéad áit, bhraith siad go raibh gá caitheamh le buachaillí an Lucht Siúil le “lámh níos láidre”

agus go mb’fhéidir go mb’fhearr dá mbeadh fir a múineadh.  Bhraith siad nár thaitin stiúir

agus ceartú ó bhanmhúinteoirí leo, agus gurbh é an toradh a bhí ar a leithéid ná coimhlint

agus achrann. An dara rud, dar leis na tuismitheoirí, ná gur chóir cúrsa nua oiliúna agus

traenála a dhearadh a cheadódh do bhuachaillí an Lucht Siúil a gcuid ama a roinnt idir an

scoil agus an t-ionad oiliúna. Bhraith siad go n-éireodh leis na buachaillí scileanna

úsáideacha a fhorbairt agus iad fós ag díriú ar an Teastas Sóisearach a chríochnú. An triú

moladh a bhí ag na tuismitheoirí ná go gcuirfeadh na scoileanna córas leanúnach ar fáil

chun obair na ndaltaí a mheas, ionas nach mbeadh iarrachtaí na scoláirí ag brath go

hiomlán ar thorthaí na scrúduithe.

Dearcadh na bpríomhoidí um thinreamh

Bhí na príomhoidí bunscoile ar aonghuth nuair a dúirt siad gurbh é an tinreamh scoile do

dhaltaí an Lucht Siúil ceann de na dúshláin ba mhó a bhí ag pobal na scoile. Seo mar a bhí

le rá ag príomhoide amháin:

Mura mbíonn tinreamh rialta ag na daltaí, ciallaíonn seo go mbíonn acmhainní gan

úsáid. Tá múinteoir acmhainne ceaptha againne do dhaltaí an Lucht Siúil agus nuair

nach bhfreastalaíonn siad ar scoil, bíonn orainn an múinteoir a chur i mbun gnóthaí

eile. Is ionann mar scéal é nuair a bhíonn na daltaí déanach ag teacht ar scoil, toisc go

mbíonn an múinteoir ag fanacht ina suí lena dteacht. Ní mór monatóireacht a

dhéanamh ar na patrúin tinrimh ó ranganna na naíonán ar aghaidh, agus caithfear

a bheith san airdeall nach mbíonn ach fíorbheagán laethanta á gcailliúint ionas gur

féidir lán úsáide a bhaint as na hacmhainní foirne a chuirtear ar fáil. 

D’fháiltigh na príomhoidí bunscoile roimh cheapachán na n-oifigeach leasa oideachais agus

ba é a mian ná go ndíreodh na hoifigigh seo a gcuid oibre ar thinreamh dhaltaí an Lucht

Siúil. Bhí scoileanna áirithe tar éis dul i ngleic go praiticiúil leis an tinreamh. Rinne dhá scoil

rúnaí tinrimh scoile a cheapadh chun monatóireacht a dhéanamh ar thinreamh agus ar

phoncúlacht; tháinig an t-airgead ón gClár Críochnaithe Scoile. Cuireadh an scéim seo i

bhfeidhm le pobal uile na scoile, ach dúirt na príomhoidí go raibh tionchar dearfach aige ar

an Lucht Siúil go speisialta. Seo mar a dúirt príomhoide amháin:

Mholfainn go ndéanfadh gach scoil a bhíonn bainteach leis an gClár Críochnaithe

Scoile cuid den mhaoiniú a chur i leataobh chun rúnaí tinrimh a fhostú. Nuair a

thuigeann na tuismitheoirí go mbeidh an scoil gníomhach maidir le droch-phatrúin

tinrimh, déanfar iarrachtaí níos fearr na daltaí a chur ag freastal go rialta. 

Bhí scéalta ar fáil ó gach príomhoide maidir le clanna den Lucht Siúil a d’fhág an scoil gan

choinne chun freastal ar bhainiseacha, sochraidí, nó aontaí capall le linn an téarma. Tharla dá

réir gur mhinic seachtain nó ní ba mhó caillte ag na daltaí, agus dúirt siad gur tharla a leithéid
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go rialta le linn na scoilbhliana. Cé gur thuig na príomhoidí an tábhacht ar leith a bhain leis na

hócáidí seo i saol agus i gcultúr an Lucht Siúil, níor laghdaigh seo na fadhbanna a chruthaigh

a leithéid don scoil. Dar le príomhoidí, cuireadh as go mór do na cláir theagaisc a bhí leagtha

síos do dhaltaí an Lucht Siúil i ngeall ar a neamhláithreacht gan choinne agus ar feadh tréimhsí

fada. Nuair a bhíodh múinteoir ar leith ar fáil don Lucht Siúil sa scoil, b’éigean an múinteoir sin

a chur i mbun gnóthaí eile nuair a bhíodh na daltaí as láthair.

Rinne roinnt príomhoidí bunscoile tagairt don easpa spéise a léirigh mórchuid de

thuismitheoirí an Lucht Siúil san oideachas agus an dearcadh diúltach a léirigh siad maidir

leis an scoil agus leis an scolaíocht. Tá an ráiteas seo mar eiseamláir de thuairimíocht na

bpríomhoidí:

Is é an dúshlán is mó dar liomsa ná go gcuirfí abhaile ar thuismitheoirí an Lucht Siúil faoi

thábhacht an oideachais. Tá sé riachtanach go mbeidís páirteach i saol na scoile agus

caithfear tabhairt faoi seo ar bhonn struchtúrtha. Nuair a bhíonn an scoil i dteagmháil

go rialta leis na tuismitheoirí, agus nuair a bhíonn aiseolas rialta le fáil acu ar a leanaí

féin, cuidíonn sé chun tábhacht na scoile a chur ina luí orthu. Is féidir freisin na

tuismitheoirí a bheith páirteach sa scoil nuair a bhíonn a leanaí páirteach i ngnóthaí

seach-churaclam. Sa scoil seo, mar shampla, bíonn daltaí an Lucht Siúil páirteach sa

pheil, san iománaíocht, sa chispheil agus i seónna faisin tar éis am scoile. Caithfear

leanúint de na hiarrachtaí seo. Tarlaíonn, áfach, ó am go chéile, go mbíonn tuismitheoirí

ann a mbíonn tuiscint mhaith acu ar a gcearta ach nach mian leo na dualgais a

ghabhann leis na cearta sin a chomhlíonadh. Ní léir go dtuigeann siad go bhfuil cearta

ag daltaí eile agus ag foireann na scoile chomh maith. 

Thagair príomhoidí agus múinteoirí don deacracht a bhaineann le daltaí an Lucht Siúil a

choimeád ar scoil, go mór mór tar éis dóibh an Teastas Sóisearach a chríochnú. Thug siad

faoi deara go sonrach go nglacann buachaillí den Lucht Siúil dualgais agus freagrachtaí an

duine fhásta orthu féin agus iad fós ina n-ógánaigh. Bhraith na tuismitheoirí nach raibh na

scileanna cuí a bhí de dhíth ar na buachaillí á múineadh sna hiar-bhunscoileanna; is í seo

an chúis gur chuig Ceardlanna Traenála Pobail de chuid FÁS, chuig Youthreach, nó chuig

Ionaid Traenála Sinsearacha don Lucht Siúil a bhí na buachaillí ag dul nuair a bhí siad thart

ar chúig bliana déag d’aois. Bhraith na múinteoirí gur mhó an tarraingt a bhí ag na hionaid

seo ar a lán buachaillí cúig bliana déag d’aois ná mar a bheadh ag an ngnáthscolaíocht

toisc go raibh liúntas oiliúna á íoc leo, agus bunscileanna traenála á bhfáil acu, agus seans

acu freisin roinnt cáilíochta a bhaint amach.

3.4 Gnóthachan an Lucht Siúil sna bunscoileanna

Ní mór cúram a ghlacadh le léirmhíniú ar tsuirbhé seo i ndáil le gnóthachan dhaltaí an Lucht
Siúil sna bunscoileanna. Tá na tomhais don ghnóthachan a léirítear sa chuid seo bunaithe
ar thrialacha caighdeánaithe a riar na scoileanna iad féin mar chuid dá measúnú bliantúil
do na daltaí go léir.

Chuir na scoileanna torthaí um léamh an Bhéarla agus um matamaitic do dhaltaí an Lucht
Siúil ar fáil ó na sonraí a bhí ar a dtaifid acu do dhaonra na scoile go léir. Ní raibh fáil ar



31

Daltaí an Lucht Siúil sna bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna - Próifíl rollaithe, tinrimh agus éachta

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1-20 21-40 41-60 61-80 81-99

67.4%

17.6%

7.8%
5.1% 2.1%

thorthaí ach do 56 faoin gcéad do dhaltaí an Lucht Siúil sa léamh, agus do 50 faoin gcéad
acu sa mhatamaitic. Bhí thart ar 21 faoin gcéad de dhaltaí an Lucht Siúil sna naíonáin, agus
ní nós le scoileanna naíonáin a chur faoi thástálacha caighdeánaithe. Ní raibh torthaí tástála
ar fail don cheathrú cuid de dhaltaí an Lucht Siúil um léamh an Bhéarla, agus do
bheagnach 30 faoin gcéad sa mhatamaitic, i gcás na ndaltaí den Lucht Siúil nach raibh sna
naíonáin.

Is é an míniú a bhí tugtha ag roinnt scoileanna nuair nach raibh na torthaí ar fáil ná
“neamhiomlán,” “as láthair” agus “níorbh fhéidir a dhéanamh”. Tugann a leithéid le fios gur
ceapadh go raibh daltaí áirithe nach raibh ábalta tabhairt faoin scrúdú a bhí ar fáil dá n-aois
féin, agus go raibh daltaí eile as láthair nuair a rinneadh na scrúduithe.

3.4.1 Gnóthachan um léamh an Bhéarla

Bhí fáil ar shonraí tástála caighdeánaithe sa léitheoireacht do 369 as 683 dalta. Léirigh
anailís na sonraí go raibh meán-chaighdeáin na ndaltaí de réir an mheasúnaithe an-íseal i
gcomparáid le pobal na scoile trí chéile. Bhí dhá dtrian de thorthaí dhaltaí an Lucht Siúil ag
an bhfichiú céatadán nó faoina bhun sin, agus 47.5 faoi bhun an deichiú céatadán. Tá na
sonraí do léamh an Bhéarla léirithe i bhFig. 3.1.

Figiúr 3.1: Gnóthachan dhaltaí an Lucht Siúil um léamh an Bhéarla (de réir cuintíle)

3.4.2 Gnóthachan sa mhatamaitic

Bhí eolas le fáil do thrialacha caighdeánaithe na matamaitice do 343 as 685 dalta um
matamaitic. Is faoi bhun an 20ú peircintíl a bhí dhá dtrian den Lucht Siúil, agus ní raibh ach
14 faoin gcéad a bhí os cionn an 40ú peircintíl. Ábhar suntais é go raibh cailíní an Lucht
Siúil chun tosaigh go maith ar na buachaillí sa mhatamaitic. Fuair na cailíní (N = 166)
meánpheircintíl de 23.34, i gcomparáid le 16.89 do na buachaillí (N = 177). Ba mhó go mór
líon na mbuachaillí a bhí sa cheathrú peircintíl: bhí 54.3 faoin gcéad de na cailíní agus 68.3
de na buachaillí sa bhanda ab ísle. Léiríonn Figiúr 3.2 an rangú de réir cuintíle ar
ghnóthachan na matamaitice.



Figiúr 3.2: Gnóthachan dhaltaí an Lucht Siúil sa mhatamaitic (de réir cuintíle)

Is cosúil ó na torthaí don tástáil chaighdeánaithe go bhfuil ag éirí beagán níos fearr le daltaí
an Lucht Siúil sa mhatamaitic ná mar a bhí ag éirí leo i léamh an Bhéarla.

3.4.3 Dearcadh príomhoidí ar chaighdeáin ísle an Lucht Siúil i léamh an Bhéarla

agus sa mhatamaitic

Ba léir do phríomhoidí na scoileanna roinnt bac a bheith leis an gcaighdeán íseal a bhí ag

daltaí an Lucht Siúil sa litearthacht agus san uimhearthacht. Ina measc seo bhí an lag-

thinreamh, agus easpa spéise na dtuismitheoirí san oideachas. Ba mhinic, dar leo, na daltaí

seo ag teacht ar scoil agus gan na bunscileanna ná

inniúlachtaí teanga labhartha acu a bhí riachtanach mar

bhunchloch don léitheoireacht, agus bhí siad thíos leis

ón tús mar thoradh air seo. Dúirt leath de na príomhoidí

gur léir fadhbanna iompair freisin ag roinnt de dhaltaí an

Lucht Siúil. Ba ghnáthrud é na buachaillí a bheith

ionsaitheach, agus bhí drochthionchar ag mí-iompar ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim.

Rinne príomhoidí tagairt freisin d’easpa litearthachta a bhí mar fhadhb ag na tuismitheoirí

agus an easpa cúnaimh, dá réir, a bhí ar fáil do na daltaí leis an obair baile. Bhí clubanna

don obair baile ag roinnt mhaith scoileanna, agus bhí na príomhoidí sásta leis an tacaíocht

a bhí le fáil uatha seo. Seo mar a dúirt príomhoide amháin:

Cruthaíonn sé dúshlán d’oideachas don Lucht Siúil má bhíonn easpa litearthachta sa

bhaile. Ní leis an Lucht Siúil amháin a bhaineann sí seo, ach is soiléire acu siúd í.

Cruthaítear dúshláin bhreise do leanaí más beag litearthacht a bhíonn sa bhaile. 

Bhí moltaí ag teacht ó na príomhoidí chun feabhas a chur ar chaighdeáin oideachais dhaltaí

an Lucht Siúil. Ba chóir, dar leo, cuntas oideachais ar leith a choimeád ar dhaltaí ón Lucht

Siúil a mbíonn nósanna fánacha acu. Chuirfí an cuntas seo ar fáil do gach scoil ina ndéanfaí

iad a rollú, agus chuideodh sé soláthar leanúnach oideachais a chur ar fáil dóibh.

Thabharfadh an bunachar a bheadh ar fáil ó gach scoil eolas ar na cláir theagaisc a bheadh

críochnaithe ag an dalta; chuideodh sé seo na deiseanna foghlama is fearr a sholáthar.
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agus bhí siad thíos leis ón tús mar
thoradh air seo



33

Daltaí an Lucht Siúil sna bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna - Próifíl rollaithe, tinrimh agus éachta

Dúirt príomhoidí freisin go raibh gá le luath-oideachas do leanaí chun leanaí an Lucht Siúil

a ullmhú don scoil. Dar le príomhoide amháin:

Tá a lán leanaí ón Lucht Siúil nach mbíonn caighdeáin chuí forbartha teanga,

comhordaithe agus iompair bainte amach acu agus iad ag tosú ar scoil. Déantar a lán

ama a chaitheamh i ranganna na naíonán ar na heaspaí seo a chúiteamh, agus

ciallaíonn seo go mbíonn na céimeanna forbartha ar gcúl ag gach céim ina dhiaidh sin. 

3.5 Daltaí ón Lucht Siúil le riachtanais speisialta foghlama

Bíonn riachtanais speisialta foghlama ag idir 4-8 faoin gcéad de dhaltaí sa phobal i
gcoitinne. Braitheann seo, ar ndóigh, ar na catagóirí agus ar na sainmhínithe a úsáidtear.
Sa suirbhé seo léiríodh go raibh 20 faoin gcéad (N = 140) de dhaltaí an Lucht Siúil le
riachtanais oideachais speisialta; tháinig an t-eolas ó shíceolaithe oideachais nó ó
chliniceoirí dá leithéid. Ba bhuachaillí 62 faoin gcéad díobh. Bunaithe ar an anailís seo,
d’fhéadfaí a rá go bhfuil trí oiread de sheans go mbíonn riachtanais speisialta foghlama ag
daltaí an Lucht Siúil thar mar a bhíonn ag an bpobal i gcoitinne. Léiríonn Tábla 3.6 na
catagóirí riachtanas foghlama faoina ndearnadh daltaí an Lucht Siúil a rangú.

Tábla 3.6: Comhréir de dhaltaí an Lucht Siúil le riachtanais speisialta oideachais

Catagóir Líon na ndaltaí Céatadán den sampla

Riachtanas ginearálta foghlama 104 15%

Riachtanas foghlama ar leith 11 1.6%

Iompar mothúchánach mí-ordúil 11 1.6%

Il-mhíchumais 8 1.2%

Eile (radharc, éisteacht, fisiciúil) 6 1.0%

D’aimsigh an córas measúnaithe breis agus 15 faoin gcéad den Lucht Siúil sa chatagóir de

na riachtanais speisialta a bhain le míchumas ginearálta foghlama. Bhí sé seo sé nó seacht

n-uaire ní ba mhó ná na torthaí a mbeifí go hiondúil ag dúil leo don phobal trí chéile.

Léirigh roinnt múinteoirí cuairte a n-imní maidir leis an díréir i líon dhaltaí an Lucht Siúil a

raibh riachtanais ghinearálta foghlama acu; léirigh siad a míshuaimhneas maidir le hábhar

nach raibh ag teacht le cultúr na ndaltaí a bheith mar bhunús do na tastálacha

síceolaíochta. Is teanga-lárnach í an chuid is mó de na tástálacha a úsáidtear faoi láthair

chun intleacht a mheas. Míreanna briathracha a bhformhór acu, agus is trí mheán na

teanga a chuirtear an chuid eile i láthair. Tá seans nach mbíonn taithí ag daltaí an Lucht Siúil

ar an bhfoclóir a úsáidtear sna tastálacha. I dtástálacha áirithe, is ar bheaichte chaighdeán

nó chruinneas na bhfreagraí mar a bhíonn leagtha síos sna freagraí samplacha a bhronntar

an grádú. Chomh maith leis sin, déantar am na bhfreagairtí a thomhas go pointeáilte de réir

gach soicind: bíonn scór níos airde le fáil ar fhreagra níos tapúla. Seans go mbíonn an

grinneas a bhíonn á lorg sna freagraí ró-dhian ar dhaltaí an Lucht Siúil, nó nach dtuigeann

siad sin an tábhacht a bhaineann le freagra an-chruinn a thabhairt.
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Tá gach seans freisin nach mbeadh leanaí an Lucht Siúil ar a gcompord le trialacha

neamhbhriathracha nó le trialacha a mbeadh bunús luail-aireachtála leo. Bheadh buntáiste

lena leithéid de thrialacha acu siúd a mbíonn taithí acu ar chleachtas míreanna mearaí,

seicheamh pictiúr, dearaí bloc agus leanúint patrún. Ós rud é go bhféadfadh sé nach bhfuil

mórán taithí ag daltaí den Lucht Siúil ar na hábhair sin, nó nach n-éiríonn le mórchuid díobh

oideachas réamhscolaíochta a fháil, bíonn míbhuntáiste acu ar bhonn cultúrtha nuair a

bhíonn orthu tástálacha áirithe a dhéanamh faoi choinníollacha tástála faoi uaineadóir.

Tá sé lasmuigh de raon an tsuirbhé seo míniú a thabhairt ar na cúiseanna a bhaineann leis

an gcomhréir de pháistí le míchumais ghinearálta acu a bheith chomh hard sin, ach léiríonn

sé gur gá níos mó iniúchta a dhéanamh ar an scéal seo. Tá na figiúirí do na míchumais eile

a luaitear mórán mar an gcéanna leis na patrúin staitisticiúla don phobal i gcoitinne.

3.6 Tacaíocht fhorlíontach inscoile do dhaltaí an Lucht Siúil 

Bhí trí chineál tacaíochta forlíontaí ar fáil sna scoileanna a bhí bainteach leis an suirbhé. Bhí fáil

ag gach scoil ar mhúinteoir acmhainne don Lucht Siúil agus ar mhúinteoir tacaíochta foghlama

ar bhonn lánaimseartha, nó iad a bheith á gcomhroinnt le scoileanna eile. Bhí fáil freisin ar

mhúinteoireacht acmhainne do dhaltaí a raibh riachtanais oideachais speisialta acu.

3.6.1 Daltaí ón Lucht Siúil agus soláthar tacaíochta foghlama 

Bíonn fáil ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta ar mhúinteoirí breise chun tacaíocht

fhorlíontach a chur ar fáil do dhaltaí a mbíonn deacrachtaí foghlama acu. Is éard a bhíonn

mar aidhm leis seo ná cumas sásúil sa litearthacht agus san uimhearthacht a bheith ag

daltaí sula bhfágann siad an bhunscoil. Cuirtear an tacaíocht seo ar fáil - mar atá leagtha

síos sna Treoirlínte Tacaíochta Foghlama (2000) – chun freastal ar dhaltaí a bhfuil

deacrachtaí acu leis an ngnáthchuraclam ranga.

Chinn na cigirí gur mhinic a cuireadh tacaíocht mar sin ar fáil don Lucht Siúil mar aon leis

an tacaíocht a sholáthair an múinteoir ranga agus múinteoir acmhainne don Lucht Siúil. I

gcásanna áirithe bhí na tacaíochtaí foghlama á gcur ar fáil don Lucht Siúil nuair a bhraith

na múinteoirí ranga nach raibh gá acu lena leithéid, agus nuair nach raibh aon deacracht

acu coimeád suas lena gcomhpháirtithe sa rang. Tharla, mar shampla, gur bhraith

múinteoirí go raibh 120 dalta den Lucht Siúil a raibh a gcaighdeáin léitheoireachta agus

matamaitice ar chomhchéim leis na daltaí eile sa rang, ach bhí 56 díobh seo (47 faoin

gcéad) á dtreorú ar theagasc breise; idir 1 uair agus 7.5 uair fortheagaisc a bhí á fháil acu.

Bhí triúr den Lucht Siúil a raibh a gcaighdeáin mhatamaitice dhá bhliain chun tosaigh ar

mheán-chaighdeán an ranga, ach bhí tacaíocht breise á fáil ag beirt acu.



3.6.2 Tacaíocht inscoile a soláthraíodh do dhaltaí an Lucht Siúil

Nuair a léiríonn an measúnú ar dhaltaí riachtanais oideachais speisialta a bheith acu bíonn

teidlíocht láithreach acu ar mhúinteoireacht fhorlíontach. Bhí an teagasc do riachtanais

speisialta ar fáil do 138 as an 140 dalta den Lucht Siúil a raibh riachtanais oideachasúla ar

leith acu, agus bhí iarratas istigh leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta don bheirt eile.

2.5 uair in aghaidh na seachtaine a bhí mar theagasc forlíontach ag formhór na ndaltaí, cé

go raibh tacaíocht breise 10 n-uaire á fáil ag cuid acu. Bhí an triú cuid de na daltaí sin de

chuid an Lucht Siúil ag glacadh le teagasc forlíontach ó mhúinteoir acmhainne don Lucht

Siúil nó ó mhúinteoir tacaíochta foghlama. Mar ghnáthnós, bhí 5 huaire de theagasc

forlíontach á bhfáil ag na daltaí seo, agus 10 n-uaire á bhfáil ag cuid acu.

I bhFigiúr 3.3 atá léiriú le fáil ar líon na ndaltaí a bhí ag fáil teagaisc fhorlíontaigh ó mhúinteoir

acmhainne don Lucht Siúil. Bhí an t-iomlán nach mór den teagasc forlíontach seo ar fáil

lasmuigh den ghnáthsheomra ranga, agus ba i ngrúpaí den Lucht Siúil amháin a rinneadh

na daltaí a tharraingt amach as na ranganna.

Figiúr 3.3: An méid tacaíochta a cuireadh ar fáil do dhaltaí an Lucht Siúil ó mhúinteoir 

acmhainne don Lucht Siúil

3.7 Conclúidí

Tá an-dul chun cinn déanta maidir le cothromaíocht rochtana oideachais a sholáthar don

Lucht Siúil, go háirithe ag an mbunléibhéal. Cé go bhfuil fás tagtha ar líon na ndaltaí a

aistríonn go dtí leibhéal na hiar-bhunscoile, níl comhréir um rollú na ndaltaí ón Lucht Siúil sna

scoileanna trí chéile. Tugann formhór na scoileanna aird ar an

aois ranga is oiriúnaí agus na daltaí á rollú acu. Tá droch-

phatrúin tinrimh mar nós ag mórchuid de dhaltaí an Lucht Siúil

sna bunscoileanna, agus tá léiriú ar leith le fáil ar seo i measc na ndaltaí atá in gcónaí i

dtithíocht shealadach. Tá deacrachtaí ag an-chuid scoileanna freastal ar riachtanais na leanaí

a bhíonn ag síor-bhogadh agus nach mbíonn rollaithe ach do thréimhsí gearra le linn na

bliana. Sna hiar-bhunscoileanna, ní bhíonn daltaí an Lucht Siúil ar scoil ach do thréimhse
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nach mó ná leathbhliain. Cé go bhfuil fás ag teacht ar líon na ndaltaí ón Lucht Siúil a

fhreastalaíonn ar iar-bhunscoileanna, fágann an-chuid acu sula gcríochnaíonn siad an

Teastas Sóisearach.

Cúis mhór imní an caighdeán íseal a bhaineann le gnóthachan na ndaltaí sa litearthacht agus

san uimhearthacht ag leibhéal na bunscoile. Tá mórchuid daltaí den Lucht Siúil a aistríonn

chuig iar-bhunscoileanna agus iad fíor-lag maidir lena scileanna litearthachta agus

uimhearthachta. Is ábhar imní freisin é nach raibh an-chuid scoileanna tar éis leibhéil

fhoghlama do mhórchuid de dhaltaí an Lucht Siúil a bheachtú.

Ba léir ard-leibhéil mhíchumais fhoghlama ag an-chuid de dhaltaí an Lucht Siúil. Sna

bunscoileanna is suntasach an mhúinteoireacht fhorlíontach a chuirtear ar fáil do na daltaí

seo. Tharla uaireanta go ndearna múinteoirí éagsúla na daltaí a tharraingt amach as an rang

do thréimhsí éagsúla i rith an lae. I gcás nó dó, áfach, is ar bhonn aitheantais - toisc gur den

Lucht Siúil iad – a rinneadh páistí a thógáil amach do thacaíocht fhorlíontach seachas aon

riachtanas foghlama ar leith a bheith luaite leo. Is i ngrúpaí den Lucht Siúil amháin – seachas

grúpaí measctha -a rinneadh tacaíochtaí breise múinteoireachta a chur ar fáil do ní ba mhó

ná leath de dhaltaí an Lucht Siúil.



Caibidil 4

Soláthar an Oideachais don Lucht
Siúil sna Bunscoileanna
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4 Soláthar an Oideachais don 
Lucht Siúil sna Bunscoileanna

4.1 Réamhrá

Freastalaíonn beagnach gach dalta den Lucht Siúil ar bhunscoileanna príomhshrutha agus

múintear iad san aon rang amháin le daltaí an phobail shocraithe. Cuireann an Roinn

Oideachais agus Eolaíochta maoiniú feabhsaithe ar fáil do scoileanna chun freastal ar

riachtanais fhoghlama an Lucht Siúil. Ainmnítear múinteoir acmhainne don Lucht Siúil (RTT)

i go leor scoileanna d’fhonn cabhrú le comhcheangal dhaltaí an Lucht Siúil sa chóras

oideachais agus chun tacaíocht breise a chur ar fáil don múinteoir príomhshrutha agus do

dhaltaí an Lucht Siúil de réir mar is gá.

De réir Chiorclán 7/99 maidir le hiarratais ar phoist mar mhúinteoirí acmhainne do pháistí

an Lucht Siúil:

Is é beartas na Roinne maidir le hoideachas do pháistí an Lucht Siúil ná gur chóir iad

a mhúineadh i dtimpeallacht chomhtháite… Cuirtear an post RTT ar fáil ar an mbunús

go múinfear na páistí den Lucht Siúil laistigh dá seomra ranga leis an RTT ag obair i

gcomhpháirt leis an múinteoir ranga, nó go dtarraingeofar as an rang iad chun

dianteagasc a fháil i ngrúpaí beaga de réir a n-aoiseanna agus a riachtanas de réir

mar a cheapann an RTT.

Ní foláir faoi Chiorclán 7/99 go bhfaigheann na scoileanna cead tuismitheoirí an Lucht Siúil

freisin maidir le soláthar na dtacaíochtaí breise teagaisc ón múinteoir acmhainne don Lucht

Siúil. Éilíonn sé freisin nach mór do mhúinteoirí acmhainne a bheith i mbun idirchaidrimh go

leanúnach le tuismitheoirí maidir le dul chun cinn a bpáistesean.

Cuirtear torthaí an tsuirbhé i láthair sa chaibidil seo i ndáil le caighdeán an tsoláthair

oideachais don Lucht Siúil sna bunscoileanna, agus tugtar cuntas ar na tacaíochtaí éagsúla

atá ar fáil do scoileanna. Meastar inti freisin an próiseas pleanála, eagrúchán ranga agus

bainistiú iompair dhaltaí, an timpeallacht foghlama agus caighdeán múinteoireachta agus

foghlama sna bunscoileanna a ndearnadh staidéar orthu.

4.2 An próiseas pleanála 

4.2.1 Pleanáil uile-scoile d’oideachas an Lucht Siúil 

De réir An tAcht Oideachais (1998) agus an tAcht Oideachais (Leas) (2002), ní mór do

bhord bainistíochta plean scoile a sholáthar a fhreastalaíonn ar éagsúlacht de riachtanais

sóisialta, luachanna, creidimh, traidisiúin, teangacha agus modhanna beatha. Éascaíonn

próiseas pleanála scoile foirmliú beartas i ndáil le heagrú agus bainistíocht laethúil na scoile,

lena n-áirítear beartais i leith rollaithe agus tinrimh, cóid iompair agus smachta,

comhpháirtíocht baile-scoile, agus eagrúchán daltaí. Ba chóir go gcuirfeadh beartas

curaclaim agus measúnachta na scoile an taithí foghlama ar fad san áireamh. Clúdaíonn sé

seo an taithí foghlama, idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, a chuirtear ar fáil do na daltaí

uile, lena n-áirítear páistí an Lucht Siúil, agus iad ag dul tríd an scoil.



Beartas rollaithe agus iontrálacha na scoile 

Bhí plean scoile á fhorbairt ag na scoileanna ar fad a bhí páirteach sa suirbhé, agus bhí na

beartais sin go maith nó go han-mhaith i dtuairim na gcigirí. Ní raibh aon tagairt shonrach do

dhaltaí an Lucht Siúil sa chuid ba mhó de na beartais rollaithe, ach mheas na cigirí go raibh

siad bunaithe ar phrionsabail chomhionannais agus cuimsitheachta. Cuireadh na beartais

agus na gnáthaimh rollaithe in iúl do thuismitheoirí go héifeachtach, agus bhí taifid rollaithe

coinnithe go cuí. Choinnigh an chuid ba mhó de na scoileanna a ndearnadh suirbhé orthu

taifid aistrithe de na daltaí ar fad, an Lucht Siúil sa áireamh.

Pleanáil curaclaim uile-scoile d’oideachas an Lucht Siúil 

Sa bhreis agus leath de na scoileanna (53%) a ndearnadh staidéar orthu, a bhí tagairt éigin

ann do riachtanais sonracha dhaltaí an Lucht Siúil sna pleananna uile-scoile. Bhí

aidhmeanna agus cuspóirí soiléire maidir lena dteagasc sna hábhair ar fad in dhá chúigiú

de na beartais churaclaim uile-scoile. Bhí an réasúnaíocht a bhaineann le tacaíocht breise

a chur ar fáil do dhaltaí an Lucht Siúil le riachtanais speisialta acu mar chuid de na beartais

seo, agus tugadh cuntas críochnúil ar aidhmeanna agus cuspóirí na tacaíochta. Sa bhreis

agus dhá chúigiú de na scoileanna, áfach, bhí na cáipéisí pleanála ginearálta agus ba ar

dhaonra uile na scoile a bhí siad dírithe seachas ar dhaltaí an Lucht Siúil go príomha.

Beartas obair baile 

Bhí beartas obair baile ag 59 faoin gcéad de na scoileanna, ina raibh cur síos ar an

réasúnaíocht a bhaineann léi, agus an méid ama ba chóir a chaitheamh uirthi. Ach i

bhformhór na gcásanna ní raibh aon tagairt do ghnáthaimh ar leith maidir le hobair baile do

dhaltaí an Lucht Siúil. I roinnt scoileanna ab amhlaidh a ghlac an múinteoir acmhainne don

Lucht Siúil freagracht as dáileadh agus ceartú obair baile, ach i gcásanna eile ba ar an

múinteoir ranga a thit an cúram seo.

4.2.2 Pleanáil ranga d’oideachas an Lucht Siúil 

Pleanáil ranga agus múinteoirí ranganna príomhshrutha 

Bhí pleanáil na múinteoirí go maith nó go han-mhaith i 65

faoin gcéad de chásanna, agus thuairiscigh na cigirí go

raibh gníomhaíochtaí spéisiúla curaclaim agus foghlama

leagtha amach do na daltaí uile. Sna cásanna ina raibh

pleanáil éifeachtach ar siúl, bhí pleananna fadtéarmacha

agus gearrthéarmacha ann ina raibh tagairt do na

modhanna a rabhthas á n-úsáid agus cuspóirí foghlama

gach réimse curaclaim. Rinneadh soláthar le haghaidh difríochtaí aonair agus dearadh cláir

idirdhealaithe do dhaltaí an Lucht Siúil maidir le litearthacht agus uimhearthacht freisin.
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Sna cásanna ina raibh
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gach réimse curaclaim



Sa triú cuid de na ranganna, measadh go bhféadfaí cur le pleanáil aonair an mhúinteora.

Ní léir aon fhianaise i gcás roinnt múinteoirí go raibh pleanáil chuí déanta, ná a dhóthain

béime á cur ar phleanáil de thascanna foghlama idirdhealaithe. Ainneoin riachtanais ar leith

a bheith ag baint le daltaí an Lucht Siúil, ní raibh aon chuspóirí sonracha ar leith leagtha

amach dóibh i 50 faoin gcéad de na ranganna.

Pleanáil agus múinteoirí acmhainne don Lucht Siúil

Bhí próifíl agus clár foghlama aonair (PCFA) réitithe ag 69 faoin gcéad de mhúinteoirí

acmhainne do dhaltaí an Lucht Siúil a raibh teagasc breise á chur ar fáil dóibh. Mar chuid

de seo, bhí cuspóirí sonracha leagtha amach do dhaltaí aonair maidir le teanga,

litearthacht, uimhearthacht agus oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte. Fuarthas

amach gur bhain na comharthaí sóirt a leanas le dea-phleanáil: 

■ aidhmeanna agus cuspóirí foghlama don dalta aonair agus don ghrúpa,

■ ráiteas soiléir ionchais maidir le gnóthachan dhaltaí aonair an Lucht Siúil, bunaithe ar
fhianaise measúnachta,

■ cur síos achomair ar na modhanna teagaisc atá in úsáid,

■ fianaise de chomhordú fóinteach idir an múinteoir ranga agus an múinteoir
acmhainne don Lucht Siúil,

■ eolas soiléir maidir le dáileadh agus ceartú obair baile, agus 

■ taifid á gcoinneáil ar dhul chun cinn agus gnóthachan.

Measadh go bhféadfaí cur le pleanáil agus le hullmhúchán teagaisc don triú cuid de na

múinteoirí acmhainne. Fuarthas go leor éagsúlachtaí cleachtais; bhí cuspóirí ginearálta á

leagan amach ag roinnt múinteoirí acmhainne do chuid

de na daltaí faoina gcúram ach níorbh amhlaidh do roinnt

eile. Bhí pleanáil do ghrúpaí ar siúl ag roinnt múinteoirí

ach níorbh amhlaidh do dhaltaí aonair, ainneoin go raibh

roinnt daltaí ag fáil teagaisc aonair. Bhí liostaí de

chuspóirí ullmhaithe ag roinnt acu do ghnéithe

ócáideacha foghlama, agus liostaí de na hábhair a bhí le clúdach á soláthar ag roinnt eile.

Níor cuireadh mionsonraí maidir le modhanna teagaisc ar fáil ach i mionlach na gcásanna.

Bhí taifid ar dhul chun cinn agus gnóthachan na ndaltaí á gcoinneáil ag ní ba lú ná a leath de

na múinteoirí. Ní raibh aon phleanáil scríofa déanta ag líon beag múinteoirí acmhainne.

Comhphleanáil curaclaim: múinteoirí ranga agus múinteoirí acmhainne don

Lucht Siúil

Bhí breis agus leath de na múinteoirí ranga (55%) ag comhoibriú leis an múinteoir

acmhainne don Lucht Siúil i bpleanáil agus ullmhúchán an chláir theagaisc agus foghlama

do dhaltaí an Lucht Siúil. Fuarthas amach gur chuid lárnach de chomhoibriú rathúil
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cumarsáid mhaith a bheith ann i measc na mball foirne. Bhí cruinnithe rialta leagtha amach

a chuir ar a gcumas sainriachtanais fhoghlama agus iompair na ndaltaí a phlé, agus a thug

deis dóibh tabhairt faoi phleanáil fhoirmiúil. Bhí múinteoirí comhfhreagrach as cur i

bhfeidhm na gclár foghlama agus iad ar an eolas faoi na cuspóirí sonracha teagaisc. Ba léir

do na cigirí cásanna ina raibh an múinteoir acmhainne ag treisiú thuiscint na ndaltaí ar

ábhar a bhí múinte cheana féin ag an múinteoir ranga nó, mar mhalairt scéil, de chásanna

ina raibh daltaí á n-ullmhú le haghaidh ranganna príomhshrutha a bhí le teacht. I líon beag

cásanna, fuair na cigirí amach go raibh na múinteoirí acmhainne ag obair in aon rang lena

gcomhghleacaithe príomhshrutha. Ba sna ranganna ba shóisearaí a chonacthas é seo.

An áit ar aimsíodh cleachtas lag, mhol na cigirí go gcomhoibreodh na múinteoirí ranga agus

acmhainne le chéile chun clár teagaisc bhreise a chur ar fáil bunaithe ar riachtanais

fhoghlama na ndaltaí aonair, chun monatóireacht agus taifeadadh a dhéanamh ar dhul

chun cinn agus gnóthachan, agus chun amchláir a cheapadh a chinnteodh go mbeadh

rochtain iomlán ag daltaí ar an gcuraclam ar fad. 

Bhí fíorbheagán teagmhála ag mionlach suntasach de mhúinteoirí príomhshrutha agus

múinteoirí acmhainne le tuismitheoirí an Lucht Siúil. Sna cásanna sin níor cuireadh na

tuismitheoirí ar an eolas maidir leis na cláir fhoghlama bhreise a bhí leagtha amach dá

bpáistí, agus ní raibh aon bhaint acu lena dtacú ar na láithreacha teagaisc acmhainne.

4.3 An timpeallacht foghlama

4.3.1 Cóiríocht sa seomra ranga 

Measadh go raibh cúrsaí cóiríochta go maith nó go han-mhaith sa chuid ba mhó de na

scoileanna (89%). Tuairiscíodh go raibh na seomraí ranga geal, fairsing, agus tarraingteach,

agus go raibh roinnt limistéar foghlama aitheanta iontu, lena n-áirítear cúinne

léitheoireachta, bord taighde, limistéar matamaitice agus cúinne spraoi.

I mionlach beag de sheomraí ranga (11%) bhí timpeallacht fhisiciúil an tseomra ranga

easnamhach. Ba é moladh na gcigirí ná go n-athrófaí seantroscáin, go gcuirfí spás stórála

breise ar fáil, agus go n-eagrófaí an seomra ranga ar bhealach a d’éascódh cur i bhfeidhm

modhanna idirghníomhacha teagaisc agus foghlama.

4.3.2 Cóiríocht teagaisc acmhainne

Nochtadh go raibh cóiríocht do mhúinteoirí acmhainne don Lucht Siúil go maith nó go han-

mhaith i móramh na scoileanna (70%). Mheas na cigirí go raibh an chóiríocht taitneamhach

agus tarraingteach, agus go raibh réimse fairsing acmhainní teagaisc agus foghlama sna

ranganna.

I roinnt cásanna ní raibh an chóiríocht a cuireadh ar fáil don múinteoir acmhainne don Lucht

Siúil sásúil de bharr í a bheith ró-bheag nó mí-tharraingteach nó a bheith in úsáid ag roinnt

múinteoirí tacaíochta. Mhol roinnt cigirí go ndéanfadh príomhoidí agus boird bhainistíochta
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tuilleadh smaoinimh ar na seomraí ranga a chuirtear ar fáil don mhúinteoir acmhainne don

Lucht Siúil agus go gcinnteofaí go mbeadh timpeallacht tharraingteach foghlama ar fáil mar

aon le hábhair theagaisc agus foghlama. 

Ba í tuairim chigire amháin ná:

Ba chóir tuilleadh acmhainní teagaisc agus foghlama a fháil don seomra seo d’fhonn

timpeallacht foghlama spreagúil a chruthú do na daltaí agus chun tuilleadh taithí

phraiticiúil a chur ar fáil. Cé gur seomra beag é, d’fhéadfaí úsáid ní b’fhearr a bhaint

as ná mar atá faoi láthair.

4.3.3 Acmhainní teagaisc agus foghlama

Ba léir réimse fairsing d’acmhainní cuí léiriúcháin agus ionramhála teagaisc agus foghlama

i dtrí cheathrú de sheomraí ranga príomhshrutha agus acmhainne, agus iad á n-úsáid ar

bhealach fóinteach freisin. Measadh go raibh soláthar teicneolaíochta faisnéise agus

cumarsáide (TFC) sásúil i bhformhór na seomraí ranga. Ar an mórgóir, cé gur tuairscíodh

go raibh forbairt úsáide TFC i bhformhór na seomraí ranga fós ag céim tosaigh nó

idirmheánach, nochtadh go raibh rochtain ag gach dalta, an Lucht Siúil san áireamh, ar an

TFC a bhí ar fáil.

Bhí líon na n-acmhainní teoranta sa cheathrú cuid de na scoileanna. Thug na cigirí faoi

deara gur raibh ganntanas acmhainní ann maidir le tacú le forbairt stór amharcfhocal agus

scileanna litearthachta na ndaltaí.

Sa bhreis agus leath de na scoileanna, lena n-áirítear iadsan a chuir na cigirí síos orthu mar

scoileanna ina raibh trealamh maith, níor léir aon ábhair ná acmhainní foghlama a bheith

mar chuid den ceacht a bhain go sonrach le cultúr an Lucht Siúil. Cuir i gcás an méid a

scríobh cigire amháin:

Cé go bhfuil dea-ord ar an seomra ranga agus timpeallacht spreagúil agus lán le cló

curtha ar fáil do na daltaí, d’fhéadfaí oiriúnacht na timpeallachta do dhaltaí an Lucht

Siúil a fheabhsú. Ba thairbheach an rud tagairt nó tagairtí do chultúr an Lucht Siúil a

bheith mar chuid de chur i láthair na gceachtanna nó den taispeántas ranga.

Pléadh múineadh chultúr an Lucht Siúil mar chuid shonrach den churaclam le tuismitheoirí

agus le príomhoidí. Dúirt dhá ghrúpa de thuismitheoirí an Lucht Siúil gur mhaith leo go

dtabharfaí breis aitheantais dá gcultúr sa scoil. Dúirt roinnt tuismitheoirí gur labhair siad ag

cruinnithe foirne agus le daltaí na n-ardranganna faoi chultúr an Lucht Siúil. Léirigh roinnt

tuismitheoirí de chuid an Lucht Siúil, áfach, go raibh imní orthu gurbh é an toradh a bheadh

ar phlé ar chultúr an Lucht Siúil sa scoil ná na páistí a bheith scoilte ina dhá ngrúpa: an Lucht

Siúil agus an pobal socraithe. Bhí imní orthu nár thuig an pobal socraithe ná daoine nár den

Lucht Siúil iad, agus múinteoirí san áireamh, cultúr an Lucht Siúil, agus b’fhearr leo cultúr an

Lucht Siúil a chur ar aghaidh chuig a bpáistí iad féin. 



Ba éard a dúirt tuismitheoir amháin ná:

Táim go hiomlán i gcoinne aon deighilt a bheith ann idir an Lucht Siúil agus an pobal

socraithe: cuir i gcás bratach náisiúnta agus amhrán náisiúnta don Lucht Siúil. Ba

chóir don Roinn breathnú ar réimse fairsing tuairimí de chuid an Lucht Siúil agus gan

ligean do ghrúpa amháin rogha a dhéanamh thar ceann an Lucht Siúil ar fad.

Dúirt príomhoidí gur airigh siad go raibh sé deacair cultúr an Lucht Siúil a chomhtháthú sa

churaclam scoile; tharla go raibh roinnt tuismitheoirí ag iarraidh aitheantais dá gcultúr, ach

daoine eile, go mór mór iad siúd a raibh tithíocht bhuan acu, nach raibh ag iarraidh go n-

aithneofaí a bpáistí mar bhaill den Lucht Siúil. Tuairim phríomhoide amháin ná:

Tá go leor de thuismitheoirí an Lucht Siúil sa scoil seo nach mian leo go gcaithfear go

difriúil lena bpáistí ar bhealach ar bith. Is daoine ón Lucht Siúil atá socraithe iad den

chuid is mó, agus ar an mórgóir tá siad ag iarraidh go gcaithfear leo díreach mar a

chaitear le daoine socraithe. Níl siad ag iarraidh aon bhéim ar chultúr an Lucht Siúil

nó go n-aithneofaí a bpáistí mar bhaill den Lucht Siúil. 

4.4 Bainistíocht ranga agus eagrú dhaltaí an Lucht Siúil 

4.4.1 An seomra ranga príomhshrutha 

I mórchuid na seomraí ranga (89%), bhí an timpeallacht teagaisc agus foghlama á heagrú

go héifeachtach ag na múinteoirí, agus iompar na ndaltaí á bhainistiú go maith freisin. Bhí

daltaí den Lucht Siúil páirteach sa réimse iomlán gníomhaíochtaí agus eispéireas ranga,

agus iompar dearfach á chothú i measc na ndaltaí ag na múinteoirí.

I mionlach de na ranganna ina raibh iompar na ndaltaí go dona, mheas na cigirí go raibh

rialacha an ranga míshoiléir agus nach raibh siad á gcur i bhfeidhm go rialta, agus go

ndéanann na múinteoirí an iomarca cainte. Airíodh go raibh ní ba lú fadhbanna iompair ann

nuair a bhí na daltaí gafa go gníomhach le tasc foghlama. Luaigh na cigirí gur mhinic na daltaí

ag filleadh ar an rang tar éis tacaíocht foghlama breise agus iad míshocair, éiginnte faoina

raibh ar siúl ag a gcomhscoláirí agus iad as láthair.

Mhaígh go leor príomhoidí agus múinteoirí gur

iompair formhór na ndaltaí den Lucht Siúil iad féin

mar ba chóir sa seomra ranga. Mheas siad gur thit

bunáite na bhfadhbanna amach sa chlós le linn am

sosa, nuair a bhí daltaí ag fanacht leis an mbus, nó

nuair a bhí daltaí an Lucht Siúil bailithe le chéile ina

ngrúpa. Luaigh breis agus 60 faoin gcéad de

phríomhoidí gur chóir go mbeadh rochtain ní

b’fhearr ag scoileanna ar an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) agus go

dtacódh síceolaithe le scoileanna chun cláir mhodhnaithe iompair a cheapadh do dhaltaí

toirmeascacha mar aon le modúil chomhairleoireachta a sholáthar do dhaltaí ní ba

shinsearaí. Bhí amhras ar phríomhoidí go mbeadh an tseirbhís síceolaíochta faoi mar atá

faoi láthair in ann freastal ar riachtanais roinnt áirithe daltaí den Lucht Siúil.
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. . . rochtain ní b’fhearr ag
scoileanna ar an tSeirbhís Náisiúnta
Síceolaíochta Oideachais (SNSO) agus
go dtacódh síceolaithe le scoileanna
chun cláir mhodhnaithe iompair a
cheapadh do dhaltaí toirmeascacha
mar aon le modúil chomh-
airleoireachta a sholáthar do dhaltaí
ní ba shinsearaí.
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Ar an mórgóir, bhí tuismitheoirí an Lucht Siúil sásta le cúrsaí riailbhéasa agus le bainistiú a

gcuid páistí sna scoileanna. Léirigh roinnt acu míshásamh, áfach, go raibh idirghabháil na

dtuismitheoirí ag teastáil go seasta chun caighdeán iompair na scoile a chur i bhfeidhm. 

Mar shampla, dúirt tuismitheoirí:

Ní mór don scoil bheith níos láidre ó thaobh riailbhéasa de. Ní féidir leo bheith ag súil

le go gcuirfidh na tuismitheoirí pionós ar ghasúir sa bhaile mar gheall ar a ndearna

siad ar scoil.

Glaoitear isteach don scoil muid faoi rudaí ar beag a dtábhacht. Ba chóir go gcuirfí

pionós orthu ar scoil. 

4.4.2 An seomra teagaisc acmhainne

Faigheann dhá dtrian de dhaltaí Lucht Siúil teagasc breise ón múinteoir acmhainne don

Lucht Siúil. Mheas cigirí gur láimhseáladh bainistíocht agus eagrú ranga do dhaltaí an Lucht

Siúil ar bhealach inniúil i 70 faoin gcéad de sheomraí múinteoirí acmhainne. Bhí timpeallacht

dhearfach dheimhniúil foghlama cruthaithe ag na múinteoirí seo, ina raibh glacadh le daltaí

ón Lucht Siúil, agus bhí réimse straitéisí in úsáid le dea-iompar a spreagadh. Ba éard a dúirt

cigire amháin:

Tá roinnt straitéisí in úsáid ag an múinteoir acmhainne chun iompar dearfach a

spreagadh. Tá córais luach saothair in úsáid aici agus cothaítear iompar dearfach tríd

an gclár oideachais sóisialta, pearsanta agus sláinte (OSPS). Léiríonn sí tuiscint mhaith

ar a bhfuil i gceist le cultúr an Lucht Siúil.

D’admhaigh bunáite na bpríomhoidí gur dúshlán suntasach é don scoil bainistiú fadhbanna

iompair de chuid roinnt daltaí den Lucht Siúil. Tuairiscíodh roinnt cásanna de bhuachaillí den

Lucht Siúil nach raibh in ann cloí le gnáthaimh agus smacht na scolaíochta foirmiúla.

Tuairiscíodh go raibh aisfhreagra diúltach ag cuid acu d’aon phionós a cuireadh orthu mar

gheall ar iompar míchuí. 

4.5 Caighdeán teagaisc agus foghlama 

4.5.1 Sa seomra ranga príomhshrutha 

Bhí caighdeán na múinteoireachta go maith nó go han-mhaith i 60 faoin gcéad de na

ranganna. Bhí daltaí sna ranganna seo ag baint tairbhe as teagasc idirdhealaithe agus

tugadh spreagadh agus tacaíocht dóibh le bheith páirteach i réimse gníomhaíochtaí scoile.

Thuairiscigh na cigirí gur léir gur éirigh leis an spreagadh seo agus go raibh bunáite na

ndaltaí (84%) lánsásta bheith páirteach sna gníomhaíochtaí ranga agus grúpa lena

gcomhghleacaithe. I mbeagnach trí cheathrú de sheomraí ranga (72%), bhí taithí rathúil ag

na daltaí i go leor réimsí de shaol na scoile.

Aimsíodh áfach go bhféadfaí caighdeán na múinteoireachta a fheabhsú i líon suntasach

(40%) de sheomraí ranga. Aithníodh go raibh easpa treo sna cláir foghlama a cuireadh ar

fáil do dhaltaí ón Lucht Siúil. Ba bheag an fhianaise a fuarthas go raibh clár foghlama



forásach, pleanáilte i bhfeidhm, agus bhí tascanna á dtabhairt do roinnt daltaí nach raibh

ar aon dul lena gcumas. Ba mhinic na tascanna seo gan dúshlán ar bith agus níorbh aon

chabhair iad chun aon rud suntasach nua a fhoghlaim. Mhol na cigirí go ndéanfaí idirdhealú

ar an gcuraclam a thairg na múinteoirí d’fhonn soláthar ní b’fhearr a dhéanamh ar an réimse

riachtanas foghlama agus cumas sa rang, agus go mbainfí úsáid ní b’fhairsinge as

modhanna gníomhacha foghlama.

Luaigh príomhoidí na deacrachtaí a bhaineann le hidirdhealú curaclaim a dhéanamh do

dhaltaí nach raibh scolaíocht leanúnach á fáil acu ná nár thosaigh ar scoil ag an aois

chéanna lena gcomhscoláirí. Léiríonn an ráiteas seo a leanas a bhfuil i gceist leis seo:

Cuireann tinreamh neamhrialta ár ndaltaí den Lucht Siúil isteach go mór ar a ndul chun

cinn. Tá deacrachtaí foghlama ag roinnt acu, agus nuair a chuirtear tinreamh

neamhrialta leis sin, is amhlaidh a bhíonn drochthionchar suntasach aige ar dhul chun

cinn. Bíonn sé deacair aon phleanáil oibre a dhéanamh mar bíonn ort dul siar ar a

ndearna tú an babhta cheana ós rud é go mbíonn dearmad déanta ag an bpáiste ar pé

rud a rinneadh an uair dheireanach a bhí siad ar scoil.

4.5.2 Suíomh an tseomra ranga acmhainne 

Measadh go raibh teagasc acmhainne don Lucht Siúil éifeachtach i mbunáite na gcásanna

(60%). Bhí pleananna aonair á n-ullmhú ag múinteoirí acmhainne bunaithe ar bhuanna agus

riachtanais fhoghlama na ndaltaí, go mór mór maidir le forbairt scileanna litearthachta agus

uimhearthacht. Chomh maith le litearthacht agus uimhearthacht, bhí soláthar cuí á

dhéanamh ag ní ba mhó ná a leath de na múinteoirí acmhainne (56%) i ndáil le hoideachas

sóisialta, pearsanta agus sláinte. Bhí deiseanna á gcur ar fáil dá ndaltaí ag roinnt múinteoirí

le bheith páirteach i ngníomhaíochtaí fís-ealaíne. Bhí go leor múinteoirí acmhainne ag

glacadh freagrachta as obair baile a dháileadh agus a cheartú freisin.

Bhí líon suntasach múinteoirí acmhainne ag

múineadh daltaí den Lucht Siúil ar bhonn

aonair. Ní raibh próifílí agus cláir fhoghlama

aonair ceaptha áfach ach do bheagnach

trian (31%) de dhaltaí an tsuirbhé. Mar

thoradh ar an easpa pleanála teagaisc agus foghlama aonair, ní raibh na cláir theagaisc

bunaithe ar riachtanais na ndaltaí aonair agus bhí forás agus leanúnachas an teagaisc agus

na foghlama thíos leis. Mheas na cigirí go bhféadfaí forbairt a dhéanamh ar fhoghlaim na

ndaltaí in dhá chúigiú de na cásanna ina raibh teagasc acmhainne á chur ar fáil. Aimsíodh

roinnt cásanna freisin inar measadh nach raibh tionchar sách mór ag torthaí measúnachta

na ndaltaí ar an gclár teagaisc a cuireadh ar fáil. Mar shampla:

Chuirfí feabhas mór ar fhoghlaim na ndaltaí dá mbunófaí modhanna measúnachta

d’fhonn a gcaighdeáin reatha feidhmíochta a aithint sa chaoi is go bhféadfaí próifílí

agus cláir fhoghlama aonair a cheapadh (de réir na dTreoracha Tacaíochta

Foghlama), agus d’fhonn réimse ní b’fhairsinge de mhodhanna teagaisc chuí a aithint

a d’fheabhsódh spéis na ndaltaí san ábhar.
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Roghnaíodh líon beag daltaí ón Lucht Siúil
agus cuireadh teagasc breise ar fáil dóibh sa
litearthacht agus san uimhearthacht cé go
raibh a ngnóthachan ar aon leibhéal lena
gcuid comhscoláirí príomhshrutha.
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Roghnaíodh líon beag dltaí ón Lucht Siúil agus cuireadh teagasc breise ar fáil dóibh sa

litearthacht agus san uimhearthacht cé go raibh a ngnóthachan ar aon leibhéal lena gcuid

comhscoláirí príomhshrutha. Rinneadh é seo gan aon réamh-mheasúnacht á déanamh ar a

riachtanais oideachais. Anuas ar sin, thuairiscigh roinnt cigirí go raibh róbhéim á cur ar dhaltaí

a thógáil as an rang príomhshrutha chun iad a chur chuig an múinteoir acmhainne. Mhol siad

go n-oibreodh na múinteoirí acmhainne don Lucht Siúil agus na múinteoirí príomhshrutha as

lámha a chéile chun cláir shonracha foghlama a phleanáil a d’fhreastalódh ar riachtanais aonair

na ndaltaí. Ba í comhairle na gcigirí ná go mba chóir do na mhúinteoirí acmhainne tacú le

foghlaim na ndaltaí sa rang príomhshrutha nuair ab fhéidir sin a dhéanamh.

Bhí teagasc breise á chur ar fáil do ghrúpaí comhcheangailte de dhaltaí ón Lucht Siúil agus

an pobal socraithe ag ní ba lú ná leath de na múinteoirí acmhainne. An áit a raibh grúpaí

comhcheangailte ag feidhmiú, chonacthas go raibh teagasc breise á bhunú ar riachtanais

fhoghlama seachas ar chúlra na ndaltaí. Bhí breis agus leath de na múinteoirí acmhainne

ag obair beagnach go huile agus go hiomlán le grúpaí den Lucht Siúil. D’aithin na cigirí gur

ghá obair fhoirne a spreagadh maidir le tacaíocht breise a sholáthar agus gur ghá grúpaí

measctha a mhúineadh i roinnt scoileanna.

4.6 Caighdeán an tsoláthair churaclaim sna bunscoileanna 

Ag cloí le Curaclam na Bunscoile (1999), sholáthair móramh na seomraí ranga curaclam

leathan ina raibh gach dalta, daltaí ón Lucht Siúil san áireamh, in ann a bheith páirteach.

Léiríodh imní áfach i measc múinteoirí, tuismitheoirí agus cigirí go raibh an róbhéim a

bhfuiltear á cur ar dhaltaí a thógáil amach as an rang chun teagasc breise a fháil ag

teorannú a rochtana ar an réimse iomlán gníomhaíochtaí curaclaim. Mhol na cigirí go mbeifí

ní ba sholúbtha i dtaca le teagasc breise a chur ar fáil: breis comhphleanála idir múinteoirí

ranga agus múinteoirí acmhainne, agus tacaíocht a chur ar fáil sa rang seachas lasmuigh

de, más féidir. Moladh go bpleanálfaí amchlár an teagaisc bhreise go cúramach sa chaoi

is nach gcaillfeadh daltaí an Lucht Siúil ar ghníomhaíochtaí foghlama ríthábhachtacha sa

seomra ranga.

4.6.1 Teagasc agus foghlaim sa Ghaeilge 

Bhí rochtain ag daltaí an Lucht Siúil ar chlár leathan sa Ghaeilge sa bhreis agus dhá dtrian de

na ranganna (62%). Chonacthas do na cigirí go raibh leibhéal gnóthachtála na ndaltaí thar a

bheith íseal i roinnt ranganna, agus mhol siad múinteoirí a raibh modh ceistiúcháin idirdhealaithe

in úsáid acu agus athbhreithniú déanta acu ar mhianach teanga agus struchtúr na gceachtanna

sa chaoi is go mbeadh daltaí in ann bunscileanna teanga a bhaint amach. Dúirt múinteoirí go

raibh an clár príomhshrutha a rabhthas á chur ar fáil do dhaltaí an Lucht Siúil teoranta de bharr

a dtinrimh neamhrialta, na ndeacrachtaí a bhí acu le labhairt agus léamh an Bhéarla agus de

bharr iad a bheith á dtógáil as an rang ag an múinteoir acmhainne.

Ba léir deacrachtaí a bheith ann maidir leis an gcuraclam a cuireadh ar fáil do dhaltaí an Lucht
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Siúil i mbeagnach dhá chúigiú de ranganna. I mionlach de ranganna bhí daltaí ón Lucht Siúil á

dtógáil as an rang le haghaidh teagaisc bhreise le linn ceachtanna foirmiúla Gaeilge. Sna

cásanna sin, thuairiscigh bunáite na múinteoirí go raibh na daltaí den Lucht Siúil páirteach i

ngníomhaíochtaí béil neamhfhoirmiúla agus ceachtanna seachtainiúla “súil siar” nuair a

d’fhéadfaí sin a dhéanamh.

4.6.2 Teagasc agus foghlaim sa Bhéarla 

Bhí clár cuimsitheach Béarla á chur ar fáil ag an múinteoir ranga, ag comhoibriú leis an

múinteoir acmhainne, do thrí cheathrú de dhaltaí an Lucht Siúil. Thuairiscigh cigire amháin,

mar shampla:

Tá curaclam leathan Béarla á fháil ag na daltaí den Lucht Siúil mar atá ag daltaí uile

an ranga. Bíonn daltaí ón Lucht Siúil páirteach sna gníomhaíochtaí ranga uile san

ábhar, agus déantar idirdhealú cuí ar na tascanna oibre do dhaltaí ar lagchumas.

I líon beag ranganna ab ea a fuarthas easpa comhoibrithe i ndáil le pleanáil idir an múinteoir

ranga agus an múinteoir acmhainne. Mar thoradh air seo, bhí dúbailt neamhriachtanach á

déanamh ar ghnéithe áirithe den chlár seachas bheith ag obair as lámha a chéile. Dá bharr seo

a bhí bearnaí i bhforbairt scileanna agus ábhar i gcás roinnt daltaí.

4.6.3 Teagasc agus foghlaim na matamaitice 

Airíodh go raibh an soláthar matamaitice do dhaltaí an Lucht Siúil go maith nó go han-mhaith i

dtrí cheathrú de ranganna. Ar an mórgóir, bhí daltaí ón Lucht Siúil ag leanúint an chláir oibre

chéanna le daltaí eile sa rang, agus bhí tascanna idirdhealaithe á gcur ar fáil dóibh siúd a raibh

riachtanais sonracha foghlama acu. Sna ranganna inar measadh go raibh an soláthar lag, bhí

bunáite mhúineadh na matamaitice do dhaltaí an Lucht Siúil á déanamh ag an múinteoir

acmhainne don Lucht Siúil i dtréimhsí nuair a bhí siad lasmuigh den rang príomhshrutha. I roinnt

ranganna, bhí an múinteoir acmhainne ag tabhairt gníomhaíochtaí breise do dhaltaí ón Lucht

Siúil le déanamh ar ball nuair a bheadh a gcomhghleacaithe ag obair ar ghníomhaíochtaí

matamaitice an mhúinteora phríomhshrutha.

4.6.4 Teagasc agus foghlaim san oideachas sóisialta, 

timpeallachta agus eolaíochta

Bhí clár leathan á chur ar fáil i mbeagnach gach seomra ranga (90%) do dhaltaí an Lucht

Siúil sa stair, sa tíreolas agus san eolaíocht. Bhí clár idirdhealaithe curtha ar fáil sna

ranganna sinsearacha i go leor cásanna toisc na téacsleabhair ranga a bheith ródheacair

do dhaltaí an Lucht Siúil a raibh fadhbanna litearthachta acu. Mhínigh múinteoirí

príomhshrutha gur mhinic gur chaill daltaí an Lucht Siúil míreanna iomlána den chlár de

bharr iad a bheith as láthair, agus dá bharr sin go raibh bearnaí suntasacha acu maidir le

forbairt coincheapa agus scileanna nuair a d’fhill siad ar scoil. Mheas siad freisin gur mhinic

na bearnaí seo doleigheasta, ós rud é go raibh ar na múinteoirí bogadh ar aghaidh leis an

gclár ranga chun freastal ar na daltaí eile.
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4.6.5 Teagasc agus foghlaim sna healaíona

Bhí cláir chuí sna fís-ealaíona agus sa cheol á gcur ar fáil do dhaltaí an Lucht Siúil i

mbeagnach gach cás (95%). Taispeánadh agus pléadh obair ealaíne na ndaltaí ón Lucht

Siúil díreach faoi mar a rinneadh le hobair na ndaltaí eile, agus tugadh deiseanna do na

daltaí taithí a fháil ar shnátha éagsúla an churaclaim. Ó thaobh an cheoil de, bhí na daltaí

ar fad sna ranganna príomhshrutha páirteach sa chlár oibre céanna. Ar an mórgóir, níor

tógadh daltaí an Lucht Siúil amach as an rang le haghaidh tacaíocht foghlama breise le linn

ceachtanna ceoil nó fís-ealaíne.

4.6.6 Teagasc agus foghlaim san oideachas sóisialta, pearsanta 

agus sláinte (OSPS)

Airíodh go raibh an soláthar curaclaim d’OSPS go maith nó go han-mhaith i 70 faoin gcéad

de ranganna. Clár ar aon dul leis an gceann a cuireadh ar fáil do dhaltaí eile sa rang a fuair

daltaí ón Lucht Siúil. I go leor cásanna, chuir an múinteoir acmhainne don Lucht Siúil am

breise ar fáil don ábhar seo, go háirithe d’ábhair cosúil le cairdeas agus féinmheas.

Sa 30 faoin gcéad de chásanna inar mheas cigirí go bhféadfaí forbairt a dhéanamh ar

theagasc agus foghlaim sa réimse OSPS ba léir laigí coitianta. Bhí easpa comhphleanála

idir an múinteoir ranga agus an múinteoir acmhainne don Lucht Siúil ann, agus dá bharr

seo bhí dúbailt á déanamh ar ghnéithe áirithe d’OSPS seachas iad a fhorbairt, agus bhí

cuma na neamhspéise ar dhaltaí an Lucht Siúil i leith na n-ábhar plé a roghnaíodh. I

gcásanna áirithe ba dheacair do dhaltaí an Lucht Siúil a bheith páirteach de bharr a gcuid

scileanna teanga féinléirithe a bheith lag; mar shampla:

Cé gur tugadh deiseanna dóibh a bheith páirteach, ní raibh an fonn céanna ar na

daltaí ón Lucht Siúil ceisteanna a fhreagairt in OSPS agus a bhí in ábhair eile. Ba

dheacair dóibh a gcuid tuairimí a chur in iúl sna “seisiúin oscailte díospóireachta”, de

cheal, b’fhéidir, roinnt den stór focal agus den eolas ba chosúil a bheith ag go leor de na

daltaí nárbh den Lucht Siúil iad.

4.6.7 Teagasc agus foghlaim sa chorpoideachas 

Rinneadh soláthar maith sa chorpoideachas i mbeagnach gach seomra ranga (95%). Bhí

daltaí ón Lucht Siúil páirteach sna gníomhaíochtaí corpoideachais ar fad. I mbunáite na

scoileanna bhí deiseanna acu páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí spóirt lasmuigh den

churaclam. Mheas na cigirí go raibh an pháirt a ghlac daltaí an Lucht Siúil i ngníomhaíochtaí

lasmuigh den churaclam go maith nó go han-mhaith sa bhreis agus trí chúigiú de

scoileanna. Thuairiscigh príomhoidí gur ghlac go leor daltaí den Lucht Siúil páirt go háirithe

sa pheil agus sa chispheil, agus go raibh an pháirt a ghlac siad i ngníomhaíochtaí lasmuigh

d’uaireanta scoile ag méadú.
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4.6.8 Tuairimí tuismitheoirí ar éifeacht an tsoláthair churaclaim agus 

dul chun cinn a bpáistí 

Bhí tuismitheoirí an Lucht Siúil sásta leis an oideachas a cuireadh ar fáil dá bpáistí sa

bhunscoil. Dúirt siad go raibh “gliondar” orthu faoi na deiseanna a tugadh dá bpáistí bheith

páirteach i ngníomhaíochtaí lasmuigh den churaclam. Bhí siad sásta leis an tacaíocht a

fuair a gcuid páistí ó na múinteoirí acmhainne go háirithe. Ba í tuairim na dtuismitheoirí go

raibh rochtain ag a bpáistí ar churaclam iomlán, cé gur luaigh grúpa amháin go bhféadfaí

breis gníomhaíochtaí praiticiúla a chur ar fáil. Léirigh grúpa amháin imní faoin gcaoi ar chaill

a gcuid páistí ceachtanna Gaeilge go rialta. Luaigh roinnt tuismitheoirí na deacrachtaí a bhí

ag a bpáistí le hobair baile, go háirithe i gcásanna nach raibh a gcuid scileanna litearthachta

féin rómhaith agus gan ar a gcumas cabhrú leo. Luaigh siad go bhféadfadh “cumainn i

ndiaidh scoile” béim bhreise a chur ar obair baile seachas ar ghníomhaíochtaí eile.

Léirigh ní ba mhó ná leath de na tuismitheoirí a ceistíodh imní faoi leibhéal gnóthachtála a

bpáistí, go mór mór i réimse na litearthachta agus na huimhearthachta. Bhí díomá orthu go

raibh a gcuid páistí ag titim chun cúil i gcomparáid le daltaí eile an ranga. B’ábhar imní

dóibh freisin an leibhéal íseal litearthachta a bhí ag roinnt acu ar fhágáil rang a sé dóibh.

Mheas tuismitheoirí an Lucht Siúil in dhá scoil nach raibh roinnt múinteoirí ag súil le mórán

ón a bpáistí úd. Mar shampla:

Ní bhíonn roinnt múinteoirí sách dáiríre faoi oideachas do dhaltaí an Lucht Siúil, agus

bíonn iarracht den uasal le híseal á dhéanamh acu leis na tuismitheoirí. Ní bhíonn na

múinteoirí seo ag súil le mórán ó na páistí. Ach bíonn spéis i ndáiríre ag múinteoirí eile

i ndaltaí an Lucht Siúil, agus bíonn siad ag súil le go leor uathu. Éiríonn go maith le

daltaí leis na múinteoirí seo agus is léir dúinne an difríocht.

4.6.9 Páirt na dtuismitheoirí i bpleanáil curaclaim 

Thuairiscigh múinteoirí agus príomhoidí go raibh teagmháil idir múinteoirí agus tuismitheoirí an

Lucht Siúil ag méadú. Dúirt siad go raibh tuairim is a leath de thuismitheoirí an Lucht Siúil ag

teacht ar cuairt chun na scoile go rialta agus gur fhreastail siad ar chruinnithe foirmiúla

tuismitheoirí agus múinteoirí agus ar chruinnithe eile a d’eagraigh múinteoirí do ghrúpaí

tuismitheoirí. Níor fhreastail an chuid eile de thuismitheoirí an Lucht Siúil ar chruinnithe ar

bhonn rialta ach thiocfadh siad dá n-iarrfaí orthu go sonrach. Dúirt roinnt múinteoirí gur cheap

siad go mbeadh go leor tuismitheoirí an Lucht Siúil ní ba compordaí le cruinnithe ní ba

neamhfhoirmiúla agus gur mó an seans go bhfreastalóidís ar a leithéid sin de chruinniú.

Thuairiscigh líon beag múinteoirí acmhainne don Lucht Siúil agus comhordaitheoirí teagmhála

baile-scoile-pobail gur minic ar cuairt iad chuig bailte na ndaltaí agus gur bealach úsáideach

é seo le bheith i dteagmháil leis na tuismitheoirí.

Measúnacht agus daltaí an Lucht Siúil

Bhí beartas ag cuid mhaith de na scoileanna maidir le cúrsaí measúnachta. I roinnt

cásanna, bhí tagairt shonrach ann do dhul chun cinn dhaltaí an Lucht Siúil i réimsí lárnacha
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mar litearthacht agus uimhearthacht. Ar an mórgóir, áfach, ní raibh aon tagairt shonrach do

dhaltaí an Lucht Siúil i mbeartais na scoile maidir le measúnacht nó aon soláthar dá

sainriachtanais.

Coinníodh torthaí scrúduithe caighdeánaithe agus scrúduithe a dhear na múinteoirí féin go

cúramach le haghaidh na ndaltaí ar fad, daltaí ón Lucht Siúil san áireamh. I roinnt

scoileanna áfach, bhí réimse na modhanna measúnachta teoranta. Agus cé go raibh teacht

ar thorthaí measúnachta i roinnt scoileanna, níor baineadh aon úsáid astu mar bhunús do

phleanáil spriocanna teagaisc agus foghlama nó chun cláir aonair theagaisc agus foghlama

a chur i bhfeidhm. Thuairiscigh cigire amháin:

Caithfidh an scoil breis béime a chur ar úsáid réimse teicníochtaí measúnachta chun

monatóireacht chórasach a dhéanamh ar dhul chun cinn an dalta aonair, chun a

riachtanais fhoghlama a aithint, trí chomhoibriú, agus chun spriocanna foghlama

soiléire a shocrú le haghaidh tréimhsí teagaisc réamhshocraithe.

I mbunáite na scoileanna, bhí roinnt samplaí d’obair daltaí den Lucht Siúil á gcoinneáil ag

an múinteoir ranga. Ina measc seo a bhí obair i gcóipleabhair nó fillteáin, liostaí de thorthaí

scrúduithe i réimsí éagsúla curaclaim agus teidil leabhar a bhí léite acu. Ar an mórgóir,

léirigh na taifid agus na samplaí seo go raibh clár leathan á mhúineadh i mbunáite na

seomraí ranga. Thuairiscigh na cigirí nach raibh ach torthaí na scrúduithe caighdeánaithe á

dtaifeadadh ag bunáite na múinteoirí acmhainne don Lucht Siúil agus nach ndearnadh

taifeadadh ar dhul chun cinn gach dalta an Lucht Siúil a bhí ag fáil teagaisc bhreise.  

4.7 Comhcheangal dhaltaí an Lucht Siúil i saol na scoile 

Iarradh tuairimí príomhoidí, múinteoirí agus tuismitheoirí maidir le comhcheangal dhaltaí an

Lucht Siúil i saol na scoile.

D’fhreagair breis agus 80 faoin gcéad de phríomhoidí agus múinteoirí go raibh daltaí an

Lucht Siúil comhcheangailte i saol na scoile go huile agus go hiomlán, go raibh siad

páirteach i ngníomhaíochtaí sa rang príomhshrutha agus gníomhaíochtaí scoile eile.

Mhínigh príomhoide amháin, mar shampla, na tionscnaimh a cuireadh ar bun ina scoilse

chun chur le rannpháirtíocht dhaltaí an Lucht Siúil i ngníomhaíochtaí na scoile:

Tá obair chrua déanta ag an múinteoir idirchaidrimh baile-scoile agus an múinteoir

cuairte don Lucht Siúil lena chinntiú go mbíonn rannpháirtíocht fhiúntach ag an Lucht

Siúil i ngníomhaíochtaí uile na scoile. Bíonn a fhios go maith againn a thábhachtaí is atá

sé prionsabail ár Ráiteas Físe a chur chun cinn. Bíonn fíor-rannpháirtíocht agus

cuimsitheacht le feiceáil i ngníomhaíochtaí a bhaineann le searmanais reiligiúnda,

ceolchoirmeacha Nollag, Seachtain na nEalaíon, Seachtain na Gaeilge, an Tionscnamh

um Scoileanna Glasa, agus i bhfoirne agus imeachtaí spóirt. 

Thuairiscigh breis agus leath de na príomhoidí go raibh daltaí ón Lucht Siúil comhtháite nó

an-chomhtháite i mbunáite na ngníomhaíochtaí lasmuigh den churaclam. Mheas siad gur

chéim chun tosaigh í rannpháirtíocht daltaí den Lucht Siúil agus gur minice daltaí an Lucht
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Siúil ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí spóirt, cumainn damhsaí agus obair baile. Dúradh

freisin nach raibh daltaí a tháinig ar scoil ar an mbus, lena n-áirítear daltaí den Lucht Siúil,

in ann freastal ar ghníomhaíochtaí tar éis na scoile de bharr gur bailíodh iad díreach tar éis

am dúnta na scoile. Mhol múinteoirí agus príomhoidí na gníomhaíochtaí a bhí á n-eagrú

mar chuid den Chlár um Chríochnú Scoile.

Cé gur thuairiscigh príomhoidí agus múinteoirí araon go raibh an Lucht Siúil

comhcheangailte agus cuimsithe leis na gníomhaíochtaí príomhshrutha ar fad, léirigh roinnt

acu imní faoin gcomhtháthú teoranta a bhí le tabhairt faoi deara le linn tréimhsí sosa.

Léiríonn Fig. 4.1 brath na bpríomhoidí ar chomhtháthú daltaí den Lucht Siúil i dtrí réimse:

gníomhaíochtaí ranga príomhshrutha, gníomhaíochtaí i gclós na scoile le daonra ginearálta

na scoile, agus gníomhaíochtaí lasmuigh den churaclam.

Figiúr 4.1: Comhtháthú daltaí den Lucht Siúil i saol na scoile 

Thuairiscigh na príomhoidí sa bhreis agus an tríú cuid de na scoileanna go raibh
comhtháthú na ndaltaí den Lucht Siúil le daltaí eile le linn tréimhsí sosa teoranta go maith.
Mhínigh príomhoide amháin gur eascair an easpa comhtháthaithe seo ó na difríochtaí
eatarthu ó thaobh spéise agus taithí saoil de. Dúirt an ceathrú cuid de na príomhoidí a
ceistíodh gur léirigh roinnt daltaí den Lucht Siúil deacrachtaí iompair sa chlós. Luaigh siad
gur chruthaigh an luí a bhí ag daltaí ón Lucht Siúil le bheith i gcuideachta a chéile mar
ghrúpa le linn tréimhsí sosa fadhbanna ó thaobh smachta de, go háirithe nuair a leanadh
d’achrann clainne sa chlós.

Ar an mórgóir, bhí tuismitheoirí sásta le comhcheangal a gcuid páistí i saol na scoile.
B’ábhar sásaimh dóibh freisin go raibh deis ag a bpáistí bheith rannpháirteach i
ngníomhaíochtaí tar éis am scoile. Dúirt tuismitheoir amháin, mar shampla,

Bíonn páistí an Lucht Siúil rannpháirteach anois i ngníomhaíochtaí uile na scoile.

Bíonn siad ar fhoirne scoile agus téann siad ag snámh. Téann siad ar thurais agus

glacann siad páirt i ndrámaí, cóir, “cumainn bhricfeasta”, “cumainn i ndiaidh scoile”

agus gníomhaíochtaí a eagraítear mar chuid den Chlár um Chríochnú Scoile.
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4.8 Ag tacú le hoideachas an Lucht Siúil: ról na Seirbhíse Múinteoirí 

Cuairte don Lucht Siúil (MCLS)

Bhí éagsúlachtaí suntasacha ann idir leibhéal an chomhoibrithe idir múinteoir acmhainne do

Lucht Siúil na scoile agus na múinteoirí cuairte don Lucht Siúil sna scoileanna. Mhaígh

roinnt múinteoirí go bhfuair siad cuairteanna tacaíochta ón múinteoir cuairte ar bhonn rialta.

Dúirt cuid eile acu gurbh annamh a gcasfaí an MCLS orthu. I mbeagán le cois leath de na

scoileanna, thuairiscigh na múinteoirí acmhainne don Lucht Siúil go raibh caidreamh dlúth

oibre bunaithe acu leis an MCLS, agus go raibh comhoibriú ar siúl acu maidir le pleanáil

cláir do dhaltaí, breathnú ar dhul chun cinn, bainistiú fadhbanna iompair, straitéisí tinrimh,

agus comhlánú foirmeacha comhthola tuismitheoirí. I líon beag cásanna, thug na múinteoirí

acmhainne agus an MCLS cuairt ar bhaile daltaí ón Lucht Siúil le chéile.

Bhí meascán tuairimí ann i measc príomhoidí maidir le tábhacht na tacaíochta a cuireadh

ar fáil tríd an tSeirbhís Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil. D’admhaigh siad ar fad a bheag

nó a mhór gur chabhraigh an tseirbhís leo ar bhealach suntasach ó thaobh rollaithe agus

tinrimh de le deich mbliana anuas. Mheas 40 faoin gcéad go raibh an-tábhacht ag baint leis

an tseirbhís a chuir na múinteoirí cuairte ar fáil. Mheas 12 faoin gcéad áfach nach raibh aon

tábhacht ag baint leis ó thaobh na scoile de.

Bhí tuairimí éagsúla i measc príomhoidí maidir le ról na múinteoirí cuairte. Léirigh siad go

raibh gá le breis soiléirithe maidir leis an gcaoi ab fhearr ina bhféadfadh múinteoirí cuairte

tacú lena scoileanna. Bhí soiléiriú ag teastáil ó bhunáite na múinteoirí cuairte a ceistíodh

freisin. Dúirt roinnt príomhoidí go raibh difríochtaí suntasacha beartais agus pearsantachta

idir iad féin agus roinnt de na múinteoirí cuairte.

4.9 Conclúidí 

Ar an mórgóir, bhí an chóiríocht go maith nó go han-mhaith sna scoileanna sa suirbhé. Bhí
na háiseanna teagaisc agus foghlama sásúil i dtrí cheathrú de na scoileanna. Bhí éiginnteacht
i go leor scoileanna maidir le cultúr an Lucht Siúil a fhí isteach i gcuraclam agus i
dtimpeallacht na scoile. Thuairiscigh siad go raibh easaontas i measc tuismitheoirí den Lucht
Siúil maidir le cultúr an Lucht Siúil a chur i láthair sa scoil.

Ar an mórgóir, bhí caighdeán na pleanála uile-scoile go maith sa bhreis agus leath de na
scoileanna. Ní raibh aon tagairt shonrach áfach don soláthar oideachais do dhaltaí an Lucht
Siúil. Bhí beartais rollaithe maithe ceaptha ag scoileanna, agus b’éifeachtach mar ar cuireadh
na gnáthaimh rollaithe in iúl do thuismitheoirí. Bhí taifid ar aistriú iar-bhunscoile á gcoinneáil
do na daltaí ar fad ag bunáite na scoileanna.

Bhí pleanáil phearsanta go maith in dhá dtrian de na cásanna. I leath de na ranganna áfach,
níor leagadh amach cuspóirí sonracha teagaisc agus foghlama do dhaltaí an Lucht Siúil a
raibh deacrachtaí foghlama acu. Bhí cláir aonair fhoghlama ar chaighdeán maith á n-ullmhú
ag dhá dtrian de mhúinteoirí acmhainne don Lucht Siúil dá ndaltaí. Measadh go bhféadfaí
forbairt a dhéanamh nó go raibh laigí suntasacha i gcleachtas an triú cuid de mhúinteoirí
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acmhainne, agus nach raibh ullmhúchán cuí á dhéanamh sna cásanna seo do riachtanais
fhoghlama na ndaltaí aonair. Anuas air sin, ní raibh taifid ar dhul chun cinn agus gnóthachan
na ndaltaí á gcoinneáil ag breis agus leath de na múinteoirí acmhainne. Bhí beagán le cois
leath de na múinteoirí príomhshrutha ag comhoibriú le múinteoirí acmhainne chun an clár
teagaisc agus foghlama a ullmhú do na daltaí faoina gcúram. Léiríonn sé seo go raibh 45
faoin gcéad de mhúinteoirí acmhainne ag soláthar clár teagaisc breise beag beann ar a raibh
ar siúl sa soláthar curaclaim phríomhshrutha.

Bhí caighdeán na múinteoireachta go maith nó go han-mhaith i 60 faoin gcéad de ranganna
príomhshrutha agus acmhainne. Áit a bhféadfaí forbairt a dhéanamh ar chaighdeán na
múinteoireachta, ba bheag an fhianaise a fuarthas go raibh clár forásach pleanáilte i bhfeidhm
agus ba mhinic tascanna á dtabhairt do dhaltaí nár chabhraigh le haon fhoghlaim shuntasach
nua. Ba mhór an dúshlán do na scoileanna curaclam idirdhealaithe a chur ar fáil do dhaltaí
fánacha.

Bhí curaclam leathan á sholáthar i mbunáite na seomraí ranga, agus bhí na daltaí ar fad ón
Lucht Siúil páirteach ann. Léirigh múinteoirí, tuismitheoirí agus cigirí imní áfach faoina mhinice
is a baineadh daltaí ón seomra ranga le freastal ar theagasc breise agus faoin gcaoi a
d’fhéadfadh sé seo teorainn a chur le rochtain na ndaltaí ar churaclam leathan cothrom.

D’aontaigh tuismitheoirí an Lucht Siúil agus príomhoidí go mba chóir tús áite a thabhairt do
réiteach fadhbanna litearthachta agus uimhearthachta sna scoileanna. I measc mholtaí na
bpríomhoidí d’fhonn soláthar a fheabhsú, luadh an méid a leanas a chur ar fáil:
réamhscolaíocht a dhíreodh ar fhorbairt teanga labhartha agus inniúlacht chuí i litearthacht
agus uimhearthacht, rannpháirtíocht ní b’fhearr ó thuismitheoirí an Lucht Siúil sa chóras
oideachais, agus breis maoinithe agus foirne tacaíochta do na scoileanna le líon mór daltaí
den Lucht Siúil iontu.

Ba dhúshlán mór é, dár le bunáite na bpríomhoidí, bainistiú fadhbanna iompair roinnt daltaí
den Lucht Siúil. Bhí aisfhreagra diúltach ag mionlach díobh ar aon phionóis a ghearrfaí orthu
mar gheall ar iompar míchuí. Bhí imní ar phríomhoidí faoi chomhtháthú teoranta dhaltaí an
Lucht Siúil sa chlós.

D’admhaigh príomhoidí go raibh feabhas suntasach tagtha ar rollú agus tinreamh an Lucht
Siúil san oideachas foirmiúil de bharr na Seirbhíse Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil le deich
mbliana anuas. Ach bhí easpa soiléireachta ann maidir le ról reatha na múinteoirí cuairte don
Lucht Siúil dar le go leor acu; bhí gá le tuilleadh soiléirithe, a dúirt siad, maidir leis an gcaoi
ab fhearr ina bhféadfadh na múinteoirí cuairte tacú leis scoileanna.



Caibidil 5

An soláthar oideachais don Lucht
Siúil sna hiar-bhunscoileanna
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5.1 Réamhrá

Tá méadú suntasach tagtha le cúig bliana anuas ar líon na ndaltaí den Lucht Siúil atá ag

aistriú go dtí na hiar-bhunscoileanna. Cláraíonn tromlach na ndaltaí sin in iar-

bhunscoileanna ag an aois chuí. Déanann an chaibidil seo iniúchadh ar an bpleanáil uile-

scoile agus ar an soláthar curaclaim atá ar fáil do dhaltaí. Pléitear cuimsiú an Lucht Siúil i

saol na scoile inti, agus féachann sí ar roinnt de na dúshláin a bhíonn as comhair na ndaltaí.

Rinne na cigirí measúnú ar líon beag ceachtanna a múineadh i ranganna príomhshrutha i

rith an tsuirbhé, agus cuirtear tuairimí na gcigirí i leith chaighdeán na múinteoireachta agus

na foghlama ar fáil. Tá an chaibidil seo bunaithe ar dhearcadh príomhoidí, múinteoirí agus

tuismitheoirí i ndáil leis an soláthar oideachais atá ann faoi láthair do dhaltaí den Lucht Siúil

sna scoileanna a ndearnadh suirbhé orthu. 

5.2 Beartas uile-scoile maidir le rollú agus tinreamh

Cé go raibh beartais uile-scoile i bhfeidhm i ngach scoil maidir le rollú agus tinreamh, ní

raibh cáipéis beartais shonrach i dtaobh rollú daltaí an Lucht Siúil curtha le chéile ag scoil

ar bith. Thuairiscigh na cigirí gur bunaíodh an chuid ba

mhó de na ráitis bheartais ar phrionsabail na

cuimsitheachta. Bhí beartais um thinreamh ag gach

scoil, agus rinne roinnt acu tagairt shonrach do

thinreamh ghrúpaí mionlaigh laistigh de phobal na scoile

a spreagadh. Bhí beartas i bhfeidhm i ngach scoil do rianú neamhláithreachta daltaí den

Lucht Siúil. Chuaigh pearsanra scoile i dteagmháil le tuismitheoirí an Lucht Siúil chun iad a

chur ar an eolas faoin riachtanas a bhaineann le tinreamh rialta scoile. Tugadh cuairteanna

ar thithe agus chabhraigh na comhairleoirí treoracha, na comhordaitheoirí idirchaidrimh

baile-scoile-pobail, múinteoir idirchaidrimh don Lucht Siúil, séiplínigh, oifigigh an Bhoird

Leasa Oideachais, gardaí (ag plé le tinreamh) agus múinteoirí cuairte don Lucht Siúil freisin

le hiarrachtaí na scoile chun tinreamh rialta a fheabhsú.

5.3 Rochtain ar an gCuraclam do dhaltaí den Lucht Siúil

Bhain daltaí den Lucht Siúil leas as curaclam iomlán i roinnt scoileanna a ndearnadh

suirbhé orthu. Rinne cigire tuairisciú ar an soláthar oideachais a bhí ar fáil i scoil amháin mar

seo a leanas:

Cuireann an scoil oideachas iomlánaíoch ar fáil do na daltaí go léir chun iad a ullmhú

do shaol an duine fhásta. Cuirtear spóirt, gníomhaíochtaí áineasa agus deiseanna eile

chun cinn go mór mór chomh maith le gnóthachtáil acadúil. Spreagtar daltaí chun a
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bpoitéinseal iomlán a bhaint amach agus spreagtar iad, trí réimse tacaíochtaí, chun páirt

ghníomhach a ghlacadh i saol na scoile. Téann baill fhoirne i dteagmháil le tuismitheoirí,

déanann siad meantóireacht do dhaltaí agus téann siad i mbun idirchaidrimh le

gníomhaireachtaí seachtracha. Glactar an Lucht Siúil agus baill ó phobail eile mionlaigh

san áireamh go hiomlán i ngach gné den scoil.

Bhí rochtain ag an Lucht Siúil ar churaclam teoranta a raibh trí
nó ceithre ábhar mar chuid de i bhformhór na scoileanna,
áfach. Thuairiscigh pearsanra iar-bhunscoile go raibh
múinteoireacht tacaíochta nach beag de dhíth ar go leor daltaí
den Lucht Siúil ionas go mbeadh ar a gcumas rochtain a fháil
ar an gcuraclam. Chuir an t-am a bhí ag teastáil gach seachtain
chun tacaíocht breisfhoghlama aonair a chur ar fáil teorainn leis an líon agus an réimse
ábhar a cuireadh ar fáil do dhaltaí de ghnáth, agus uaireanta bhí orthu ranganna a fhágáil
sna hábhair a raibh suim ar leith acu iontu mar thoradh air. 

Cuireadh an chuid ba mhó den Lucht Siúil i ranganna príomhshrutha, agus ní bhfuair ach
líon beag a gcuid oideachais in “aonad speisialta.” Bunaíodh na haonaid speisialta sin chun
freastal ar riachtanais áirithe daltaí a bhfuil “deacrachtaí mothúchánacha, sóisialta agus
iompraíochta” acu. Cuireadh tacaíocht múinteoireachta acmhainne breise ar fáil do dhaltaí
an Lucht Siúil sna scoileanna go léir. Luaigh na scoileanna a ndearnadh suirbhé orthu gurb
í an aidhm atá acu ná oideachas a sholáthar a d’fheilfeadh do riachtanais gach dalta aonair.

Fuarthas amach go raibh leibhéal an-íseal inniúlachta sa litearthacht, san uimhearthacht agus
i scileanna ginearálta cumarsáide, idir labhartha agus scríofa, ag an-chuid daltaí den Lucht
Siúil a chláraigh don chéad bhliain. Tuairiscíodh, sna scoileanna ar tugadh cuairt orthu, go
mbíonn dúshláin níos mó os comhair bhuachaillí an Lucht Siúil ná mar a bhíonn os comhair
na gcailíní agus tús á chur acu le roinnt ábhar nua acadúil sa chéad bhliain mar thoradh ar
ghnóthachtáil íseal sa litearthacht agus san uimhearthacht. Luaigh cigire amháin:

Tá rochtain iomlán ag an Lucht Siúil ar an gcuraclam. Is neamhléitheoirí iad an-chuid

de leanaí an Lucht Siúil, áfach, nuair a thagann siad go dtí an scoil. Cuireann sé sin

teorainn leis an dul chun cinn ar féidir leo a dhéanamh san iar-bhunscoil.

Rinne daltaí an Lucht Siúil staidéar ar roinnt ábhar ag an ngnáthleibhéal nó ag an mbonnleibhéal

amháin don Teastas Sóisearach sna scoileanna a ndearnadh suirbhé orthu. Ní mheastar gur

leor staidéar a dhéanamh ar roinnt mhaith ábhar ag an mbonnleibhéal don Teastas Sóisearach

chun bonn maith a chur ar fáil do dhaltaí ar mian leo tairbhe a bhaint as cláir na

hArdteistiméireachta agus dul ar aghaidh chun ardoideachas nó breisoideachas a fháil.

Thuairiscigh príomhoidí agus múinteoirí nach gcríochnaíonn an-chuid daltaí den Lucht Siúil a

gcuid tascanna obair baile mar gheall ar a gcuid scileanna laga litearthachta agus go

gcuireann sé sin teorainn lena rannpháirtíocht agus lena rath in ábhair áirithe. Thuairiscigh

pearsanra scoile nár éirigh den chuid ba mhó le hiarrachtaí chun daltaí ón Lucht Siúil a

spreagadh chun freastal ar chlubanna obair baile. B’éigean do chailíní cabhair a thabhairt sa

bhaile tar éis scoile agus níor roghnaigh na buachaillí freastal a dhéanamh ar na clubanna sin.
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5.3.1 Cláir Theastais

Tábla 5.1: Líon na ndaltaí den Lucht Siúil a fhaigheann rochtain ar chláir an Teastais 

Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta 

An Teastas Sóisearach Clár Scoile an An Ardteistiméireacht agus
Teastais Shóisearaigh Ardteistiméireacht Fheidhmeach 
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Bhí staidéar á dhéanamh ag tromlach na ndaltaí den Lucht Siúil sna scoileanna a

ndearnadh suirbhé orthu ar chlár an Teastais Shóisearaigh. Bhí ní ba mhó ná dhá chúigiú

de na daltaí san aoisghrúpa 12-15 ag leanúint de Chlár Scoile an Teastais Shóisearaigh

(JSCP) sna scoileanna a raibh an rogha cláir sin le fáil iontu. Luaigh cigirí gur chuir Clár

Scoile an Teastais Shóisearaigh cur chuige struchtúrtha den scoth ar fáil maidir le staidéar

a dhéanamh ar ábhar sa tsraith shóisearach. D’éirigh le roinnt daltaí den Lucht Siúil aistriú

go dtí an Ardteistiméireacht Fheidhmeach i ndiaidh dóibh an tsraith shóisearach a

chríochnú. Tugann an clár sin na scileanna agus na cáilíochtaí do dhaltaí, a bhfuil gá leo

chun dul ar aghaidh go dtí réimse cúrsaí breisoideachais agus breisoiliúna. Níor sholáthair

na scoileanna go léir an leagan sin den Ardteistiméireacht agus an bealach sin lenar féidir

leis an Lucht Siúil dul chun cinn, áfach. 

Luaigh roinnt mhaith tuismitheoirí den Lucht Siúil a cuireadh faoi agallamh nach raibh siad

sásta leis an réimse ábhar a chuir scoileanna ar fáil. Theastaigh uathu go mbeadh rochtain

ag a gcuid leanaí ar phróisis agus cur chuige foghlama a bheadh bunaithe ní ba mhó ar

thaithí. Luaigh tuismitheoir amháin:

Is fuath leo bheith ina suí don lá ar fad nuair a bhíonn orthu bheith ag éisteacht agus

ag déanamh na scríbhneoireachta sin go léir... Ba mhaith liom dá mbeadh rudaí acu le

déanamh agus go bhfoghlaimeoidís ar an mbealach sin. 

Luaigh tuismitheoirí an Lucht Siúil go sonrach gur chóir go gcuirfí rochtain ar fáil do

bhuachaillí ar an dá ábhar ‘Teicneolaíocht Mhiotail’ agus ‘Teicneolaíocht Adhmaid’ don

Teastas Sóisearach. Ba mhian le han-chuid tuismitheoirí

den Lucht Siúil go rachadh a mic ar aghaidh chun

printíseachtaí nó cúrsaí oiliúna ceirde a dhéanamh ionas

go mbeidís in ann a bheith féinfhostaithe amach anseo.

Ní raibh formhór an Lucht Siúil cinnte faoi conas rochtain

a fháil ar an mbreisoiliúint sin nó conas líonra éifeachtach

a chruthú le fostóirí chun teacht ar shocrúcháin nó

urraíocht oibre. Moladh mian na ndaltaí go gcuirfí rochtain ar ábhair ghnó ar fáil chomh

maith mar réimse ina mbeadh suim ar leith ag na daoine sin den Lucht Siúil a dteastódh

uathu a bheith féinfhostaithe amach anseo. 

Bhí leanaí ní ba shine a d’fhreastail ar oideachas iar-bhunscoile agus a bhí dífhostaithe

anois ag roinnt de na tuismitheoirí a chuaigh faoi agallamh. Ba mhaith leis na tuismitheoirí

dá dtabharfaí cúnamh do na daoine óga sin le hoiliúint nó fostaíocht a fháil toisc gur bhraith
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siad go spreagfadh sé sin deartháireacha agus deirfiúracha ní b’óige chun fanacht ar scoil

agus cáilíochtaí tairbheacha a bhaint amach sula bhfágfaidís an scoil. Luaigh tuismitheoirí

ón Lucht Siúil gur mhaith leo freisin go nglacfadh a gcuid leanaí páirt sna cláir thaithí oibre

agus iad fós ar scoil. Faraor, fágann an-chuid daltaí den Lucht Siúil an scoil sula gcuirtear

na deiseanna sin ar fáil san Idirbhliain nó sa tsraith shinsearach. Chuir tuismitheoirí agus

scoileanna béim ar an ngá le múnlaí dearfacha a chruthú go práinneach san oideachas

agus san fhostaíocht i measc an Lucht Siúil. Ba mhian le tuismitheoirí freisin go mbeadh ní

ba mhó rochtana acu féin ar dheiseanna foghlama ar feadh an tsaoil agus luaigh siad go

gcuirfidís fáilte roimh chúnamh chun cáilíochtaí tairbheacha oideachais a bhaint amach.

5.3.2 An Clár Críochnaithe Scoile

Tá sé mar aidhm ag an gClár Críochnaithe Scoile, atá ar fáil i roinnt scoileanna, patrúin

fheabhsaithe tinrimh agus rannpháirtíochta a fhorbairt. Tugadh isteach é chun na daltaí go

léir a aithint a meastar fúthu iad a bheith i mbaol luathfhágáil na scoile, agus tugann sé an

deis do scoileanna gníomhaíochtaí lasmuigh den scoil chomh maith le réimse tacaíochta

sa scoil agus tar éis na scoile a eagrú agus a mhaoiniú.

D’oibrigh an Clár Críochnaithe Scoile in dhá cheann de na scoileanna a áiríodh sa suirbhé

chun dul chun leasa dhaltaí an Lucht Siúil trí oiliúint sa mharcaíocht agus i scileanna cúraim

eachaí a chur ar fail dóibh siúd a raibh suim acu ann. D’fhéadfadh na daltaí a ghlac páirt

sna tionscadail phobail sin dul ar aghaidh chun cáilíochtaí aitheanta a bhaint amach sa

réimse sin. D’fhéadfaidís rochtain a fháil ar an gclár i rith an tsamhraidh agus ag an deireadh

seachtaine freisin. D’fhéadaí rannpháirtíocht ó dhaoine aonair sna tionscadail a chothú

nuair nach bhfreastalódh daltaí ar scoil ach go rialta amháin. Rinne scoileanna eile forbairt

ar thionscnaimh eile ar mhaithe le daltaí den Lucht Siúil a spreagadh chun leasanna

fiúntacha agus gníomhaíochtaí oiriúnacha cultúir agus spóirt a lorg. I roinnt cásanna, bhí an

múinteoir cuairte don Lucht Siúil rannpháirteach le spreagadh daltaí chun páirt a ghlacadh

sna heachtraí sin agus turais faoi leith eile a eagrú.

5.4 Dul chun cinn dhaltaí an Lucht Siúil go dtí an tsraith shinsearach 

agus breisoideachas

Tá líon beag ach líon méadaitheach den Lucht Siúil óg, baineann den chuid is mó, ag dul
ar aghaidh go dtí an tsraith shinsearach. Luaigh príomhoidí, múinteoirí agus múinteoirí
cuairte don Lucht Siúil go raibh an rogha sin á cur chun cinn acu i measc daltaí agus
tuismitheoirí. Thug siad faoi deara go raibh faisnéis agus
treoir shonrach ag teastáil ó thuismitheoirí ón Lucht Siúil
faoi conas is féidir le rannpháirtíocht sa tsraith
shinsearach dul chun tairbhe do thodhchaí a leanaí. San
áit ina ndeachaigh daltaí an Lucht Siúil ar aghaidh go dtí
an tsraith shinsearach ab amhlaidh a bhí ról ag comhairleoirí treoracha, ceannairí na bliana
agus comhordaitheoirí cláir maidir le hinspreagadh agus cúnamh a thabhairt don Lucht Siúil
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chun conairí gairme inmharthana a aithint. Thuairiscigh na cigirí go raibh an-suim ag na
scoileanna a ndearnadh suirbhé orthu chun an fhorbairt sin a éascú. Luaigh príomhoidí
agus múinteoirí nár imigh ach líon an-bheag daltaí ar aghaidh tar éis na
hArdteistiméireachta chun áit a ghlacadh sa bhreisoideachas nó breisoiliúint. Bhí
deacrachtaí ag scoileanna daltaí den Lucht Siúil a spreagadh chun roghanna den sórt sin
a bhreithniú gan na múnlaí sin a bheith ann. Luaigh príomhoide amháin:

Tá beirt daltaí den Lucht Siúil sa scoil faoi láthair a chríochnóidh an timthriall

sóisearach i mbliana. Táimid ag tabhairt spreagtha do na daltaí sin chun dul ar

aghaidh go dtí an tsraith shinsearach. Tá sé tábhachtach go gcríochnóidh grúpa daltaí

ón Lucht Siúil an Ardteistiméireacht agus go mbeidh siad ansin ina múnla do dhaltaí

eile agus go gcuirfí ina luí ar thuismitheoirí den Lucht Siúil gur smaoineamh maith é

fanacht san oideachas lánaimseartha.

Rinne roinnt múinteoirí cuairte don Lucht Siúil obair dhearfach chun cúnamh a thabhairt le

haistriú daltaí óga an Lucht Siúil go dtí ionaid bhreisoiliúna. Mhol na cigirí, áfach, gur chóir

do mhúinteoirí cuairte cur chuige ní ba chomhordaithe a úsáid le baill fhoirne na scoile i

dtaobh scoláirí a aistriú go dtí na hionaid oideachais sin. Rinne pearsanra scoile, múinteoirí

cuairte agus cigirí tagairt don tábhacht a bhaineann le hionchais arda a bhunú sna

scoileanna, i measc tuismitheoirí agus i measc na ndaltaí féin den Lucht Siúil le haghaidh

dul chun cinn agus rannpháirtíochta san ardoideachas, breisoideachas agus breisoiliúint.

Dúirt príomhoidí, múinteoirí agus múinteoirí cuairte go mbíonn ionchais sách íseal

oideachais ag an-chuid tuismitheoirí den Lucht Siúil dá leanaí, rud atá bunaithe ar an easpa

taithí atá acu féin ar oideachas. Thug siad faoi deara nach raibh mórán feasachta faoi na

deiseanna ar féidir leis an oideachas a chur ar fáil agus mhol siad gur chóir ionchais na

dtuismitheoirí dá leanaí a ardú.

Rinne múinteoir cuairte amháin trácht ar luachanna éagsúla agus cineálacha saoil an Lucht

Siúil agus an tionchar a imríonn siad chun daltaí a spreagadh le fanacht ar scoil sa tsraith

shinsearach: 

Ní fheiceann tuismitheoirí an Lucht Siúil torthaí láithreacha an oideachais. Teastaíonn

ó dhaltaí 14 nó 15 bliana d’aois den Lucht Siúil dul go dtí Ceardlanna Oiliúna agus

rudaí a dhéanamh a bheadh ábhartha dóibh. Cuireann tuismitheoirí luach ar chursaí

nó gníomhaíochtaí a thabharfaidh an deis dá mic ceird a fhoghlaim nó chun ioncam

a chur ar fáil dóibh. 

5.5 Caighdeán na foghlama agus na múinteoireachta 

Bhí daltaí ón Lucht Siúil lánpháirteach sna ranganna príomhshrutha i roinnt iar-bhunscoileanna

ar tugadh cuairt orthu, agus bhí caighdeán na múinteoireachta ar breathnaíodh uirthi go maith.

Bhí dlúthnasc idir caighdeán foghlama na ndaltaí agus a dtinreamh agus a gcumas chun páirt

a ghlacadh sna gníomhaíochtaí foghlama a pleanáladh. Bhí oideachas á chur ar dhaltaí den

Lucht Siúil in aonad speisialta nó i rang speisialta in dhá scoil. Bhí tacaíocht breise foghlama á

fáil ag gach dalta, de réir mar ba ghá. Chuir tinreamh íseal cosc ar roinnt daltaí ón Lucht Siúil

dul chun cinn a dhéanamh i roinnt ábhar, agus iarracht a dhéanamh tabhairt faoi pháipéir

ardleibhéil sna Scrúduithe stáit. 



Comhthéacsanna a bhaineann le múinteoireacht tacaíochta foghlama agus

acmhainne

Bhí idir mhéid measartha agus méid ard tacaíochta breise foghlama, i ngrúpa agus ar

bhonn aonair, ag teastáil ó roinnt daltaí den Lucht Siúil. Chuir an t-am a bhí ag teastáil gach

seachtain chun tacaíocht breise foghlama aonair a chur ar fáil teorainn leis an líon agus

réimse ábhar a cuireadh ar fáil do dhaltaí, agus uaireanta bhí ar na daltaí ranganna a fhágáil

ar ábhair a raibh suim ar leith acu iontu mar thoradh air. Measadh go raibh caighdeán na

múinteoireachta sna ranganna tacaíochta foghlama nó acmhainne an-mhaith. Bhí cigire

amháin den tuairim:

Baineann caighdeán an-ard leis an múinteoireacht. Bíonn rogha mhaith ábhar ann

don rang. Tá réimse riachtanais fhoghlama ag na daltaí agus tá dul chun cinn á

dhéanamh acu ar leibhéil éagsúla. Éilíonn siad an-chuid ama agus airde ón múinteoir.

Léirítear leibhéal ard de mheas dá chéile iontu. Baineann atmaisféar críochnúil leis an

rang agus ní chuirtear aon am amú. Tugtar go leor cúnaimh aonair do dhaltaí.

Thuairiscigh na cigirí gur ullmhaigh múinteoirí cláir aonair dá ndaltaí a bhí bunaithe ar a
riachtanais faoi leith. Tuairiscíodh go raibh daltaí inspreagtha agus gur ghlac siad páirt
mhaith sna gníomhaíochtaí. Rinne roinnt daltaí dul chun cinn suntasach sa litearthacht agus
san uimhearthacht agus stop siad de bheith ag freastal ar mhúinteoireacht breise. 

á saineolas ag an múinteoir i dtaobh litearthacht a mhúineadh, agus léiríonn na daltaí

tuiscint mhaith ar struchtúr agus comhréir na teanga. Tá siad sásta agus ar a

suaimhneas, agus cabhraíonn siad lena chéile ar bhealach foighneach. Músclaíonn an t-

ionchur TFC a suim agus cabhraíonn sé leo rudaí a fhoghlaim trí “rudaí a dhéanamh.”

Is í aidhm an ranga ná na scileanna a thabhairt do dhaltaí ionas go mbeidh ar a gcumas

dul chun cinn maith a dhéanamh i ngach ábhar agus scil riachtanach saoil a fháil. 

Thuairiscigh tuismitheoirí an Lucht Siúil go raibh ní ba mhó scileanna ag roinnt múinteoirí
ná múinteoirí eile maidir le bheith in ann ionchais oideachais agus gairme na ndaltaí den
Lucht Siúil a ardú agus i dtaobh dea-chaidreamh leis na tuismitheoirí a fheabhsú. Mheas
tuismitheoirí an Lucht Siúil gur gné riachtanach den soláthar oideachais don Lucht Siúil í
rannpháirtíocht ghníomhach san fhoghlaim, agus ba mhaith le han-chuid acu dá mbeadh
rochtain ní ba rialta ann ar dheiseanna foghlama praiticiúla agus scilbhunaithe. Luaigh
múinteoir cuairte amháin don Lucht Siúil:

Tá scileanna iontacha ag daltaí an Lucht Siúil nach bhfuil á n-úsáid, nach bhfuil á

gcothú, nach bhfuiltear ag baint leasa astu, agus nach bhfuil forbairt á déanamh orthu.

Ní mór go gcuirfí ceardlanna ar ábhair agus ar mhodúil a bhaineann le saol na

ndaltaí ar fáil dóibh m.sh. ábhair ghnó agus praiticiúla. 

Luaigh múinteoirí gurbh fhearr a d’éirigh leis na daltaí a bhí lánpháirteach sa bhunscoil san

aistriú go dtí iarbhunscoil. Cothaíodh an tsuim a d’fhorbair na daltaí sin go luath sa tréimhse

iar-bhunscoile nuair a tháinig siad ar mhúinteoirí ar theastaigh uathu freastal a dhéanamh

ar a gcuid riachtanas.

62

Suirbhé um Sholáthar Oideachais don Lucht Siúil 



5.6 Cumarsáid a dhéanamh le pearsanra scoile ag an dara leibhéal

Cuireadh roinnt tuismitheoirí den Lucht Siúil faoi agallamh i rith an tsuirbhé chun a gcuid

dearcaidh a fháil i dtaobh sholáthar na scoile dá leanaí agus chun léargas a fháil ar a n-

ábhair bhuairimh. Thuairiscigh an-chuid de na tuismitheoirí gur chaill siad amach ar

dheiseanna chun páirt a ghlacadh san oideachas iad féin mar thoradh ar a saol fánaíochta.

Ní raibh aon taithí scoile agus iad ina leanaí ag roinnt acu ná níor fhreastail roinnt eile ar scoil

ach ar feadh tréimhsí an-ghearr. Dá bhrí sin, luaigh go leor acu go raibh fadhbanna acu le

litearthacht agus le uimhearthacht. Chruthaigh an easpa inniúlachta bunúsaí sin bacainní

lena ndul chun cinn féin agus lena gcumas ról iomlán a

ghlacadh sa tsochaí. Chuir sé isteach ar an seans a bhí acu

dul isteach sa lucht oibre.

Theastaigh ó na tuismitheoirí go léir go mbainfeadh a gcuid

leanaí tairbhe as dea-oideachas. Bhí siad ag súil, go

háirithe, go bhfoghlaimeodh a gcuid leanaí an léamh agus

an scríbhneoireacht go héifeachtach, go mbainfidís gráid mhaithe amach sna Scrúduithe

stáit agus go rachaidís ar aghaidh chun fostaíocht thairbheach inmharthana a fháil. Luaigh

formhór na dtuismitheoirí, áfach, nach raibh mórán cur amach acu ar conas a oibríonn iar-

bhunscoileanna nó ar na héilimh a chuir an córas sin orthu agus ar a gcuid leanaí. Léirigh

gach tuismitheoir a chuaigh faoi agallamh mian chun tuilleadh faisnéise a fháil ar bhealaí

chun tacaíocht a thabhairt dá leanaí agus iad ag baint a bpoitéinsil iomláin amach. 

Luaigh formhór na dtuismitheoirí gur bhraith siad go raibh sé éasca go leor rudaí a phlé leis

na bunscoileanna toisc gur thug príomhoide na scoile freagra ar an gcuid ba mhó dá n-

údair imní nuair a rinne siad teagmháil leis nó léi. Bhí roinnt mhaith tuismitheoirí míshásta

faoin mbealach inar chuir iar-bhunscoileanna faisnéis in iúl dóibh, áfach. Luaigh an-chuid

den Lucht Siúil go raibh scileanna ísle litearthachta acu agus nach raibh siad in ann bileoga

scoile, nótaí agus ábhair eile scríofa a cuireadh chucu a léamh dá réir. Is beag teaghlach

den Lucht Siúil a raibh nasc gutháin acu, agus bhraith siad ar ghutháin phóca mar an t-aon

mhodh cumarsáide a bhí acu leis an scoil. Léirigh tuismitheoirí gurbh fhearr leo dá

nglacfadh na scoileanna cur chuige níos dírí leis an gcumarsáid agus gur theastaigh uathu

go gcuirfeadh scoileanna glao orthu nó go dtabharfaidís cuairt orthu nuair a tháinig fadhb

maidir lena leanaí chun cinn. Luaigh siad go dtiocfadh an cur chuige sin ní b’fhearr lena

gcultúr féin agus go gcoimeádfadh sé iad ar an eolas maidir lena mbíonn ag tarlú ar scoil.

Fiú nuair a bhraith tuismitheoirí nach raibh dóthain faisnéise acu faoi ócáid scoile nó údar

imní nó suime, luaigh siad go raibh drogall orthu teagmháil a dhéanamh leis an scoil. Dúirt

tuismitheoir amháin:

Mura bhfuil a fhios againn cad a bhíonn ag tarlú, is féidir leis na leanaí amadáin a

dhéanamh dínn agus rud ar bith a insint dúinn. Ní maith liom bheith ag cur glaoch ar

an scoil. 
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5.7 Cumarsáid le tuismitheoirí an Lucht Siúil a éascú: 

samplaí den dea-chleachtas

Is eagraíochtaí móra iad iar-bhunscoileanna, agus is oideachas ilghnéitheach é an t-

oideachas a chuirtear ar fáil, agus bíonn sé deacair don a lán tuismitheoirí é a thuiscint.

Theastaigh ó roinnt scoileanna go rachadh tuismitheoirí i dteagmháil le réimse leathan ball

foirne: príomhoide, leas-phríomhoide, teagascóirí bliana, teagascóirí ranga, comhairleoirí

treoracha, comhordaitheoirí idirchaidrimh baile-scoile-pobail, múinteoirí tacaíochta

foghlama agus múinteoirí ábhair. Rinne tuismitheoirí cur síos ar an tasc sin mar thasc a

chuir imní orthu toisc go raibh roinnt mhaith muiníne ag teastáil ó thuismitheoirí na

múinteoirí aonair a lorg. Cheap roinnt scoileanna duine nó múinteoir idirchaidrimh don

Lucht Siúil sa scoil, a raibh freagrach go háirithe as teagmháil a eagrú le tuismitheoirí agus

as tacaíocht agus meantóireacht a dhéanamh do dhaltaí an Lucht Siúil. Chuir an duine sin

aithne mhaith ar gach dalta den Lucht Siúil agus ar a dtuismitheoirí, agus d’fheidhmigh siad

mar idirghabhálaí chun cúnamh a thabhairt don Lucht Siúil páirt ní ba mhó a ghlacadh san

oideachas. Rinne an comhordaitheoir idirchaidrimh baile-scoile-pobail idirchaidreamh le

teaghlaigh den Lucht Siúil i scoileanna eile. Bhí ról lárnach ag múinteoir idirchaidrimh don

Lucht Siúil i scoil amháin i dtaobh seirbhís chomhtháite cumarsáide a sholáthar do

thuismitheoirí agus daltaí an Lucht Siúil.

Cheap an scoil múinteoir mar dhuine idirchaidrimh don Lucht Siúil a chomhordaíonn

oideachas agus gníomhaíochtaí sóisialta go léir don Lucht Siúil, a oibríonn le

tuismitheoirí, a thugann cuairteanna ar láithreáin (nuair is gá), a dhéanann

idirchaidreamh leis an Múinteoir Cuairte don Lucht Siúil agus an múinteoir tacaíochta

foghlama agus a bhuaileann leis na daltaí gach lá. Is urlabhraí don Lucht Siúil sa scoil

í agus féadfaidh sí comhairle a thabhairt do mhúinteoirí i dtaobh aon fhadhbanna a

thagann chun cinn. Oibríonn an gaol dlúth oibre idir an pearsanra go léir chun

seirbhís chomhtháite a chur ar fáil do dhaltaí an Lucht Siúil.

Thuairiscigh príomhoidí gur ghlac bunú na nasc le teaghlaigh ón Lucht Siúil an-chuid ama

don scoil ar dtús, ach braitheadh sa chuid ba mhó de na cásanna gur chúnamh a bhí ann

maidir le dea-chaidreamh a chruthú le tuismitheoirí. 

5.8 Gnóthachtáil

Bíonn gnóthachtáil roinnt daltaí den Lucht Siúil ar chomhchéim lena gcomhdhaltaí; bíonn

siad lánpháirteach i saol na scoile agus ní bhíonn aon deacrachtaí móra acu. Dúirt

múinteoir acmhainne amháin:

Ní gá le haon cheann de na daltaí atá rollaithe sa scoil a thógáil ón rang le haghaidh

breischabhrach. Déanann an scoil monatóireacht ar dhul chun cinn na ndaltaí go léir.

Tá dul chun cinn maith á dhéanamh ag na daltaí sin, agus tá siad lán ábalta coinneáil

suas sa rang. Féadfaidh na daltaí teacht chuig an múinteoir acmhainne nó chuig an

bpríomhoide má theastaíonn uathu fadhb ar bith a phlé.

Ba chúis imní iad rátaí ísle gnóthachtála an-chuid daltaí den Lucht Siúil i mbeagnach gach

64

Suirbhé um Sholáthar Oideachais don Lucht Siúil 



ceann de na scoileanna a ndearnadh suirbhé orthu, áfach. Rinneadh measúnú oideachais ar

an-chuid de na daltaí ag úsáid na gnáththrialacha agus na gnáthuirlisí measúnaithe a

fheidhmítear chun gach dalta sa chéad bhliain a mheasúnú, gan aon choigeartú do na

fachtóirí cultúir a bhaineann leis an ngrúpa mionlaigh sin. Níor úsáid gach iar-bhunscoil na

huirlisí céanna agus mar sin ní féidir torthaí a chur i gcomparáid le chéile go cruinn. Bhain

tromlach na ndaltaí den Lucht Siúil sa chéad bhliain scóir ísle amach i dtrialacha

caighdéanaithe den léitheoireacht. Tuairiscíodh gur bhain gnóthachtáil íseal leis an matamaitic

freisin i bhformhór na gcásanna. Rinneadh measúnú ní b’fhoirmiúla ar roinnt daltaí do

riachtanais speisialta oideachais, agus cuireadh roinnt acu i ranganna nó aonaid speisialta

ansin. Bhí tromlach na ndaltaí den Lucht Siúil lánpháirteach sna ranganna príomhshrutha

agus tuairiscíodh gur bhain roinnt acu an gnáthraon nó raon ní b’airde amach. 

5.9 Daltaí an Lucht Siúil a chuimsiú i saol na scoile

Thuairiscigh príomhoidí, múinteoirí agus tuismitheoirí gur

shocraigh cailíní ó phobal an Lucht Siúil isteach go maith

sa scoil, go raibh siad lánpháirteach i ranganna

príomhshrutha agus gur ghlac siad páirt ghníomhach i go

leor gníomhaíochtaí scoile. Thug pearsanra scoile agus

múinteoirí cuairte don Lucht Siúil faoi deara go léiríonn an

treocht sin na gnáthnósanna a bhaineann le cultúr an

Lucht Siúil. Bítear ag súil go gcloífidh cailíní sna déaga le

rialacha sa bhaile agus ar scoil, go bhfanfaidh siad sa bhaile istoíche (nuair is féidir obair

baile a chríochnú) agus go nglacfaidh siad le níos mó feitheoireachta agus ceartúcháin ná

na buachaillí. 

Thuairiscigh múinteoirí cuairte agus tuismitheoirí an Lucht Siúil gur tugadh ní ba mhó

saoirse do bhuachaillí ina bpobal féin chun a roghanna féin a dhéanamh ag aois óg agus

chun an cinneadh a dhéanamh an bhfreastalóidís nó nach bhfreastalóidís ar scoil nó an

bhfágfaidís an scoil go luath. I roinnt cásanna, coimeádadh cailíní an Lucht Siúil sa bhaile

uaireanta i rith an lae chun dualgais teaghlaigh a chomhlíonadh. Ba chailíní iad tromlach an

Lucht Siúil a chríochnaigh an Teastas Sóisearach, agus chuaigh líon beag an Lucht Siúil ar

aghaidh go dtí an tsraith shinsearach ach níor éirigh le mórán fanacht ar scoil ar feadh an

dá bhliain iomlána chun an Ardteistiméireacht a chríochnú. Bítear ag súil, go traidisiúnta,

go n-ullmhófar cailíní sna déaga don phósadh ag aois óg agus go bhfoghlaimeoidh siad na

scileanna chun iad féin a ullmhú do ról na mná céile agus na máthar.

D’aithin agus thuairiscigh tuismitheoirí den Lucht Siúil nár bhunaigh buachaillí dea-

chaidreamh le baill fhoirne na scoile uaireanta, agus gur chaill siad muinín sa scoil go luath

i ndiaidh dóibh dul isteach sa chéad bhliain. Tá iarrachtaí déanta ag roinnt scoileanna

aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist sin, agus d’éirigh go han-mhaith leo go háirithe maidir

le daoine óga den Lucht Siúil a thabhairt isteach i ngníomhaíochtaí seach-churaclaim,

cosúil le spórt. Thuairiscigh príomhoidí gur imir daltaí ón Lucht Siúil, idir chailíní agus
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bhuachaillí, le foireann na scoile go rialta sna cluichí páirce, spóirt laistigh agus sa

dornálaíocht. Thug siad faoi deara gur féidir le rannpháirtíocht den Lucht Siúil sa spórt rátaí

tinrimh a fheabhsú, gur féidir léi cabhrú le comhtháthú na ndaltaí agus d’fhéadfaí go

mbeadh an scoil ní ba shuimiúla agus ní b’ábhartha do dhaoine aonair mar thoradh air. 

5.10 Cultúr an Lucht Siúil

Cuireadh gníomhaíochtaí ar leith, cosúil le marcaíocht agus scileanna eachaí ar fáil in dhá

scoil don Lucht Siúil go sonrach mar chuid den Chlár Críochnaithe Scoile. Ina leath de na

scoileanna rinne na múinteoirí agus na príomhoidí foráil um chultúr agus aitheantas an

Lucht Siúil a aithint agus a cheiliúradh. Rinneadh ionadaíocht d’an-chuid grúpaí éagsúla

mionlaigh i measc na ndaltaí i roinnt scoileanna agus rinneadh cultúir éagsúla a cheiliúradh

trí “Lá Oideachais Idirchultúrtha.” Thug na cigirí faoi deara gur cosúil gur éirigh go han-

mhaith le scoileanna nuair a forbraíodh cur chuige éagsúil cuimsitheach do gach dalta. 

D’aithin an príomhoide agus múinteoirí i roinnt scoileanna bacainní le haitheantas ar chultúr

agus traidisiúin an Lucht Siúil. Bhí na bacainní sin le brath go háirithe i gceantair ina raibh

teannas idir an Lucht Siúil agus an pobal socraithe. Thuairiscigh príomhoidí nár theastaigh

ó roinnt daltaí den Lucht Siúil a bheith aitheanta mar bhall den Lucht Siúil, agus rinne siad

gearán nuair a cuireadh lipéad orthu nó nuair a díríodh aird orthu toisc gur bhall den Lucht

Siúil iad. Tháinig tuairimí contrárthacha chun cinn nuair a ardaíodh saincheist chultúr an

Lucht Siúil i bhfócasghrúpaí na dtuismitheoirí. Luaigh roinnt tuismitheoirí nár theastaigh

uathu go ndéanfadh scoileanna ceiliúradh ar chultúr an Lucht Siúil ná a gcuid leanaí a chur

san áireamh sa nós sin, agus bhí daoine eile den tuairim nach raibh dóthain á déanamh ag

scoileanna chun cultúr an Lucht Siúil a chur chun cinn. 

5.11 Ról na múinteoirí cuairte don Lucht Siúil

D’aithin príomhoidí scoile agus múinteoirí go raibh ról lárnach ag na múinteoirí cuairte don

Lucht Siúil maidir le spreagadh a thabhairt d’aistriú na ndaltaí ón Lucht Siúil lena

gcomhscoláirí socraithe ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil. Bhí ról tábhachtach ag an

múinteoir cuairte don Lucht Siúil i roinnt scoileanna i

dtaobh tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí, do

dhaltaí agus do scoileanna. Thug na cigirí faoi deara

go raibh straitéisí á bhforbairt de réir a chéile ag

scoileanna chun teagmháil a dhéanamh le

tuismitheoirí agus a rannpháirtíocht a spreagadh

maidir le tacaíocht a thabhairt dá leanaí.

Níor cinntíodh ról na múinteoirí cuairte don Lucht

Siúil go fóill i scoileanna dara leibhéal, áfach.

Thuairiscigh na múinteoirí cuairte don Lucht Siúil sna scoileanna a ndearnadh suirbhé orthu

nár bhuail siad ach le ball amháin nó beirt bhall den fhoireann, de ghnáth an príomhoide,

Mhol na cigirí gur chóir go
sainmhíneofaí ról an mhúinteora
chuairte don Lucht Siúil in athuair,
agus go ndéanfaí tuilleadh
soiléirithe ar a gcuid feidhmeanna.
Moladh bunú treoirlínte agus
prótacal nua a chabhródh le
tacaíocht a thabhairt don Lucht Siúil
mar chuid den phobal foghlama in
iar-bhunscoileanna. 
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agus bhí baint acu go príomha maidir le rollú daltaí a eagrú. Thuairiscigh roinnt scoileanna

a rollaíonn daltaí ón Lucht Siúil ó scoilcheantar leathan go raibh orthu déileáil le roinnt

múinteoirí cuairte don Lucht Siúil agus ní raibh siad cinnte faoin méid ar chóir dóibh a bheith

ag dúil leis ón tseirbhís sin. In dhá cheann de na scoileanna ar tugadh cuairt orthu,

d’fhreastail an múinteoir cuairte don Lucht Siúil ar chruinnithe “Foireann Cúraim” na scoile,

grúpa ball foirne a chomhordaigh na tacaíochtaí do dhaltaí a raibh deacrachtaí acu. Mhol

na cigirí gur chóir go sainmhíneofaí ról an mhúinteora chuairte don Lucht Siúil in athuair,

agus go ndéanfaí tuilleadh soiléirithe ar a gcuid feidhmeanna. Moladh bunú treoirlínte agus

prótacal nua a chabhródh le tacaíocht a thabhairt don Lucht Siúil mar chuid den phobal

foghlama in iar-bhunscoileanna. 

5.12 Conclúidí

Bíonn tromlach na ndaltaí den Lucht Siúil as láthair ón scoil ar feadh suas le 50 faoin gcéad

den scoilbhliain, agus cuirtear isteach ar a dtaithí ar an saol scoile mar thoradh air sin. Cé

gur thug scoileanna faoi thionscnaimh éagsúla chun rátaí tinrimh a fheabhsú, fágann an

chuid is mó de dhaltaí an Lucht Siúil, go háirithe buachaillí, an scoil sula gcríochnaíonn siad

an tsraith shóisearach.

Chuir scileanna teoranta dhaltaí an Lucht Siúil sa litearthacht agus san uimhearthacht  agus

iad ag dul isteach san iar-bhunscoil srian ar a rochtain ar an gcuraclam, agus rinne go leor

daltaí staidéar ar ábhair ag an mbonnleibhéal amháin. Cuireadh tacaíochtaí breise ar fáil do

dhaltaí le deacrachtaí foghlama. Sholáthair scoileanna a chuir Clár Scoile an Teastais

Shóisearaigh agus an Ardteistiméireacht Fheidhmeach ar fáil tuilleadh roghanna don Lucht

Siúil. Thug daltaí freagairt ní ba dhearfaí ar ghníomhaíochtaí foghlama inar glacadh páirt

ghníomhach agus a bhí bunaithe ar thaithí. Dúirt príomhoidí, múinteoirí agus múinteoirí

cuairte go raibh ionchais ísle ag an-chuid tuismitheoirí ón Lucht Siúil dá leanaí agus don

oideachas.

Thuairiscigh pearsanra scoile go mbíonn sé níos deacra don Lucht Siúil le saol fánaíochta

chun bheith lánpháirteach san oideachas. Chuir cailíní ón Lucht Siúil iad féin in oiriúint don

oideachas iar-bhunscoile ar bhealach ní ba dhearfaí ná na buachaillí. Thuairiscigh múinteoirí

cuairte don Lucht Siúil agus tuismitheoirí go mbeadh soláthar malartach nó breise

curaclaim ag teastáil do roinnt de bhuachaillí an Lucht Siúil, soláthar a chuirfeadh

deiseanna foghlama praiticiúla agus scilbhunaithe ar fáil a thiocfadh lena riachtanais, a suim

agus deiseanna fostaíochta. 

Ba mhian le tuismitheoirí ón Lucht Siúil modhanna soiléire cumarsáide a bhunú le

pearsanra scoile ag an leibhéal iar-bhunscoile. D’aithin siad an gá atá le níos mó faisnéise

a fháil faoin oideachas iar-bhunscoile agus faoi na cláir éagsúla atá ar fáil.

Bhí roinnt grúpaí éagsúla mionlaigh mar chuid de dhaonra na ndaltaí i líon beag scoileanna.

Bhí oideachas idirchultúrtha san áireamh sa churaclam a cuireadh ar fáil sna scoileanna sin.

An soláthar oideachais don Lucht Siúil sna hiar-bhunscoileanna
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Tháinig dearcaí contrárthacha chun cinn maidir le cultúr an Lucht Siúil a chothú go sonrach

sna hiar-bhunscoileanna, áfach. Bhí sé deacair do roinnt iar-bhunscoileanna cultúr an

Lucht Siúil a chothú agus a chur chun cinn nuair a bhí teannas idir an Lucht Siúil agus an

pobal socraithe. Luaigh roinnt tuismitheoirí nár theastaigh uathu go ndéanfadh scoileanna

ceiliúradh ar chultúr an Lucht Siúil ná a gcuid leanaí a chur san áireamh sa nós sin; bhí

daoine eile den tuairim nach raibh dóthain á déanamh ag scoileanna chun cultúr an Lucht

Siúil a chur chun cinn. 
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Conclúidí agus moltaí
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6 Conclúidí agus moltaí

Tugann an chaibidil seo achoimre ar na príomhthorthaí agus príomh-mholtaí an tsuirbhé um

sholáthar oideachais don Lucht Siúil sna bunscoileanna agus sna hiar-bhunscoileanna.

6.1 Rollú agus tinreamh

Sna scoileanna a ndearnadh suirbhé orthu, chuir an chuid ba mhó de thuismitheoirí den

Lucht Siúil agus múinteoirí cuairte don Lucht Siúil in iúl a sástacht leis na beartais agus

nósanna imeachta rollaithe.

Thug an fhianaise a ndearnadh athbhreithniú uirthi sa suirbhé seo le fios go bhfuil rollú daltaí

ón Lucht Siúil comhchruinnithe i líon beag scoileanna. Léiríonn fianaise scéalach nach

spreagann roinnt scoileanna rollú leanaí den Lucht Siúil nó go gcuireann siad bac air.

Déanta na fírinne, mhaígh a lán príomhoidí agus múinteoirí cuairte don Lucht Siúil nár

éascaigh roinnt scoileanna ina limistéar féin rollú Lucht Siúil, agus, dá bharr sin, go raibh

líon díréireach de dhaltaí den Lucht Siúil ag freastal ar na scoileanna sin inar fearadh fáilte

roimh an Lucht Siúil. Cheap roinnt príomhoidí nach amháin gur chuir sé seo an iomarca brú

ar acmhainní na scoileanna, ach gur chuir sé teorainn le rogha na scoileanna do

thuismitheoirí an Lucht Siúil.

Cé go raibh líon na ndaltaí den Lucht Siúil a d’aistrigh chuig an iar-bhunscoil ag dul i méid,

bhí na rátaí fágála ina dhiaidh an aistrithe sin thar a bheith ard. D’fhág an chuid ba mhó de

dhaltaí den Lucht Siúil an scoil sular chuir siad críoch leis an timthriall sóisearach.

Tuairiscíodh gur shocraigh cailíní den Lucht Siúil síos ní ba réidhe sna hiar-bhunscoileanna

ná na buachaillí agus ba chailíní iad an cion ba mhó den Lucht Siúil a chríochnaigh an

Teastas Sóisearach. Ba líon an-bheag de dhaltaí den Lucht Siúil a chuaigh chun cinn don

timthriall sinsearach san iar-bhunoideachas.

De réir thorthaí an tsuirbhé, bhí daltaí den Lucht Siúil as láthair ón mbunscoil, ar a mheán,

le haghaidh 20 faoin gcéad den scoilbhliain ar a laghad. Mhéadaigh ar an neamhláithreacht

sna hiar-bhunscoileanna, áit a raibh daltaí as láthair, ar a mheán, le haghaidh 50 faoin

gcéad den scoilbhliain. D’imir an leibhéal nach beag de neamhláithreacht tionchar diúltach

ar éachtaí na leanaí ón Lucht Siúil agus ar a gcuid rathúlachta san oideachas. Cé go

dteastaíonn óna lán tuismitheoirí den Lucht Siúil go ndéanfadh a gcuid leanaí dul chun cinn

ar scoil, dealraíonn sé nach gcuireann líon nach beag acu a luach iomlán ar scolaíocht agus

nach dtuigeann siad nach mór freastal go rialta ar scoil chun dea-ghnóthachan a

dhéanamh san oideachas.

Baint na dtuismitheoirí

Thuig na scoileanna ar fad an tábhacht a bhaineann le cothú rannpháirtíocht na

dtuismitheoirí. Bhí tionscnaimh curtha i bhfeidhm ag a lán scoileanna chun nasc a

dhéanamh le tuismitheoirí, agus thuairiscigh roinnt scoileanna go raibh múinteoir ar leith

acu a chuaigh chun idirchaidrimh le tuismitheoirí den Lucht Siúil. Bhí baint ag múinteoirí
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acmhainne don Lucht Siúil, an comhordaitheoir idirchaidrimh idir an baile, an scoil agus an

pobal, agus an múinteoir cuairte don Lucht Siúil i gcur chun cinn rannpháirtíochta breise le

tuismitheoirí den Lucht Siúil. Thuairiscigh príomhoide tinreamh ní b’fhearr ag tuismitheoirí

den Lucht Siúil ag cruinnithe tuismitheoirí agus múinteoirí agus ag cruinnithe eile de chuid

na scoile, mar na cruinnithe ullmhúcháin sular ghlac a gcuid leanaí le sacraimintí reiligiúnda.

Tríd is tríd, ní raibh baint ag tuismitheoirí den Lucht Siúil sa phleanáil uile-scoile, agus ní

raibh baint acu de ghnáth i gcláir idirghabhála na scoileanna le haghaidh tacaíochta

forlíontaí do dhaltaí aonair den Lucht Siúil.

Chuir tuismitheoirí den Lucht Siúil in iúl gur dheacair dóibh struchtúr an iar-bhunoideachais

a thuiscint, agus go raibh deacrachtaí acu cumarsáid a dhéanamh le hiar-bhunscoileanna.

Ag fáil rochtana ar an gcuraclam

Cuireadh curaclam leathan ar fáil sa chuid ba mhó de sheomraí ranga bunscoile. Mar sin

féin, chuir múinteoirí agus tuismitheoirí buaireamh in iúl faoin iomarca úsáide den tarraingt

siar mar an príomh-mheán chun tacaíocht múinte fhorlíontach a sholáthar do na daltaí 

úd ón Lucht Siúil a raibh deacrachtaí acu le litearthacht agus le huimhearthacht.

Thuairiscigh na cigirí gur imir an cleachtadh seo tionchar diúltach ar rochtain daltaí ar

churaclam leathan cothrom.

Chuir leibhéil ísle gnóthachain i measc dhaltaí an Lucht Siúil sa litearthacht agus san

uimhearthacht tar éis dóibh teacht isteach sa chéad bhliain ar an iar-bhunscoil srian lena

rogha ábhar. Tríd is tríd, rinne daltaí den Lucht Siúil ábhair ag an mbonnleibhéal agus bhí

siad sna bandaí nó sna sruthanna is ísle san iar-bhunscoil. Chuir an gá le múineadh breise

a thabhairt do dhaltaí ón Lucht Siúil tuilleadh srianta ar rogha ábhar, agus is é an chaoi ar

tharraing siad siar uaireanta ó ábhair inar léirigh siad spéis mhór. Thuairiscigh tuismitheoirí

faoina lán pearsanra sna hiar-bhunscoileanna nach raibh mórán ionchas acu i leith an Lucht

Siúil agus nár thairg siad ach curaclam teoranta do na mic léinn sin.

Iompar dúshlánach

Sa chuid ba mhó de sheomraí ranga ab amhlaidh a d’eagraigh na múinteoirí an

timpeallacht teagaisc agus foghlama, agus a rinne bainistiú éifeachtach ar iompar na

ndaltaí. Thuairiscigh na múinteoirí gur iompair an chuid ba mhó de mhic léinn den Lucht

Siúil mar ba chuí sa seomra ranga. Mar sin féin, chuir an chuid ba mhó de na príomhoidí

in iúl go raibh dúshlán nach beag i gceist maidir le bainistíocht ar fhadhbanna iompair a

nocht líon beag de scoláirí den Lucht Siúil. Tharla a lán mí-iompair i gclós na scoile nó in

áiteanna ina raibh grúpaí scoláirí den Lucht Siúil cruinnithe le chéile. Thug líon beag de mhic

leinn freagra diúltach ar smachtbhannaí de bharr iompair mhí-chuí.

Cé go raibh na tuismitheoirí sásta tríd is tríd leis an mbealach ina ndearna na scoileanna

bainistíocht ar chúrsaí smachta, bhí roinnt acu den tuairim gur cheart do scoileanna cur

chuige ní ba dhéine agus ní ba chomhsheasmhaí a ghlacadh maidir le smachtú seachas a
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bheith ag brath ar idirghabháil tuismitheoirí chun ceisteanna a réiteach. Shainaithin na

príomhoidí an gá le hidirghabháil speisialtóireachta le haghaidh roinnt daltaí a raibh a gcuid

riachtanas ó thaobh iompair de thar scóip na ngnáth-straitéisí bainistíochta iompair a

úsáidtear sna scoileanna.

6.2 Comhcheangal an Lucht Siúil sna scoileanna

Bhí na príomhoidí, múinteoirí agus tuismitheoirí sásta tríd is tríd leis an mbealach inár

comhcheanglaíodh leanaí den Lucht Siúil sa seomra ranga agus in imeachtaí scoile. Mar

sin féin, bhí imní ar roinnt príomhoidí faoin gcomhtháthú teoranta den Lucht Siúil in

imeachtaí chlós súgartha na scoile. Thuairiscigh siad gur roghnaigh an Lucht Siúil coinneáil

i measc a chéile seachas meascadh le daoine nár den Lucht Siúil iad.

Bhí a lán scoileanna mí-chinnte conas cultúr an Lucht Siúil a chomhtháthú le curaclam

agus timpeallacht na scoile. Thuairiscigh siad gur chuir tuismitheoirí den Lucht Siúil malairt

tuairimí in iúl faoi chultúr an Lucht Siúil a chur i láthair i suíomh na scoile.

Sna bunscoileanna, thuairiscigh príomhoidí méadú ar chomhpháirtíocht scoláirí den Lucht

Siúil le himeachtaí iarscoile. Cé go raibh réimse éagsúil d’imeachtaí iarscoile ann, ba sna

himeachtaí spóirt ba mhó a chonacthas an rannpháirtíocht. Bhí tuismitheoirí ón Lucht Siúil

sásta leis na deiseanna a cuireadh ar fáil dá gcuid leanaí i dtaca leis seo.

6.3 Pleanáil

Bhí cáilíocht na pleanála uile-scoile go maith sa bhreis agus a leath de na scoileanna. Áit a

raibh an phleanáil go maith, cuireadh tagairt do riachtanais sonracha na scoláirí den Lucht

Siúil san áireamh i gcáipéisí pleanála uile-scoile. Sna scoileanna sin ab ea a áiríodh le

beartais réasúnú chun tacaíocht bhreise a chur ar fáil do dhaltaí den Lucht Siúil a raibh

riachtanais speisialta oideachais acu, agus imlíníodh go cúramach na haidhmeanna agus

na cuspóirí a bhain leis an tacaíocht seo.

Bhí pleanáil na múinteoirí go maith nó go han-mhaith i 65 faoin gcéad de chásanna, agus

thuairiscigh na cigirí gur imlíníodh imeachtaí curaclaim agus eispéiris fhoghlama suimiúla do

na scoláirí ar fad. Cé gur tháinig sé chun solais go raibh riachtanais fhoghlama ag a lán

scoláirí den Lucht Siúil maidir le litearthacht agus uimhearthacht, ní raibh pleanáil

chórasach le haghaidh múinteoireachta agus foghlama le fáil i dtrian amháin de na seomraí

ranga. In a lán cásanna ní dhearnadh tomhas nó monatóireacht rialta ar ghnóthachan

daltaí, agus níor aithníodh spriocanna foghlama sonracha.

D’ullmhaigh dhá dtrian de mhúinteoirí acmhainne clár pleanála agus foghlama (IPLP) faoi

leith do scoláirí den Lucht Siúil a bhí ag fáil múinteoireachta forlíontaí. Áiríodh leo seo

cuspóirí soiléire sonracha le haghaidh scoláirí aonair maidir le teanga, litearthacht,

uimhearthacht agus SPHE. Bhí neart éagsúlachta ann maidir le cleachtadh, shocraigh

roinnt múinteoirí acmhainne cuspóirí foghlama le haghaidh roinnt daltaí a sannadh dóibh

ach gan le haghaidh scoláirí eile. Choinnigh ní ba lú ná a leath de na múinteoirí acmhainne
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taifid de dhul chun cinn agus de ghnóthachan na ndaltaí. Bhí líon beag de mhúinteoirí

acmhainne ann nár chríochnaigh aon phleanáil scríofa ar chor ar bith.

6.4 Cáilíocht na múinteoireachta agus na foghlama

Fuair na cigirí amach i líon beag bunscoileanna go raibh múinteoirí acmhainne ag obair i seomraí

ranga in éineacht lena gcomhghleacaithe príomhshrutha. Is sna ranganna sóisearacha a

fuarthas an cur chuige seo den chuid ba mhó. Mar sin féin, tharraing an chuid ba mhó de

mhúinteoirí acmhainne daltaí den Lucht Siúil siar le haghaidh múinteoireachta forlíontaí.

Chomhroinn ábhairín beag thar a leath de mhúinteoirí ranga agus múinteoirí acmhainne

freagracht maidir le pleanáil chláir na ndaltaí agus meastóireacht ar a ndul chun cinn.

Bhí cáilíocht na múinteoireachta go maith nó go han-mhaith sna bunscoileanna i 60 faoin gcéad

de sheomraí ranga príomhshrutha agus seomraí ranga na múinteoireachta acmhainne. Bhí

caidrimh fhónta forbartha ag múinteoirí leis na daltaí, agus imeachtaí suimiúla curtha i dtoll a

chéile acu. Nuair a fuarthas amach go raibh scóip le haghaidh forbartha maidir le cáilíocht na

múinteoireachta, ba bheag fianaise a bhí ann faoi chlár incriminteach pleanáilte agus ba mhinic

a tugadh tascanna do dhaltaí nár éascaigh mórán foghlama nua. Chuir an obair chun curaclam

difreálaithe a chur ar fáil do dhaltaí fánacha dúshlán nach beag os comhair scoileanna.

Bhí cáilíocht na múinteoireachta go maith nó go han-mhaith sna hiar-bhunscoileanna sa líon

beag de sheomraí ranga a ndearnadh athbhreithniú orthu. Bhí imeachtaí foghlama cuí curtha i

dtoll a chéile ag na múinteoirí, agus bhí na cláir difreálaithe acu nuair ba ghá chun freastal a

dhéanamh ar riachtanais suntasacha foghlama nach beag a gcuid daltaí.

6.5 Gnóthachan agus meastóireachtt

D’fheidhmigh cion ard daltaí den Lucht Siúil sa chuintíl ab ísle sna scrúduithe

caighdeánaithe um litearthacht agus uimhearthacht i ngach ceann de na bunscoileanna sa

suirbhé. Ní raibh sonraí meastóireachta le fáil maidir le beagnach 25 faoin gcéad de dhaltaí

um léitheoireacht agus 30 faoin gcéad i dtaca leis an matamaitic. Bhí mórán daltaí ar

tuairiscíodh fúthu nach raibh siad in ann an scrúdú a dhéanamh ná a bhí as láthair le linn

an scrúdaithe. Ba cheart go mbeadh na torthaí seo ina n-ábhar imní do lucht ceaptha

beartais, lucht bainistíochta scoileanna agus do mhúinteoirí agus i bhfianaise thábhacht na

litearthachta agus na huimhearthachta mar chéimeanna don rochtain ar réimsí eile den

churaclam. Is cúis imní í freisin gurb ann do dheacrachtaí foghlama tromchúiseacha fós, cé

go bhfuil rochtain ag dhá dtrian de dhaltaí an Lucht Siúil ar mhúinteoireacht fhorlíontach ó

mhúinteoirí acmhainne, ó mhúinteoirí tacaíochta foghlama agus ó mhúinteoirí le haghaidh

leanaí le riachtanais oideachasúla speisialta.

Tá idir 4 agus 6 faoin gcéad den daonra ginearálta le riachtanais oideachasúla speisialta

acu, ag brath ar na catagóirí agus na sainmhínithe a úsáidtear. Mar sin féin, fuarthas amach

sa suirbhé seo go ndearna síceolaí oideachasúil nó cliniceoir éigin eile meastóireacht ar

dhíreach os cionn 20 faoin gcéad de dhaltaí den Lucht Siúil mar dhaltaí a raibh riachtanais

oideachasúla speisialta acu.
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Rinne foireann ó na bunscoileanna agus na hiar-bhunscoileanna araon tagairt don ionchas

íseal a bhí ag tuismitheoirí den Lucht Siúil maidir le hoideachas. Os a choinne sin, cheap

tuismitheoirí den Lucht Siúil nach raibh mórán ionchais ag roinnt múinteoirí ag súil le mórán

ó na leanaí. Chuir príomhoidí scoile in iúl gur cheart go mbeadh an litearthacht agus an

uimhearthacht ina dtosaíocht le haghaidh daltaí den Lucht Siúil. Rinne siad moltaí éagsúla

maidir le soláthar feabhsaithe, lena n-áirítear infhaighteacht de réamh-scolaíocht chuí, breis

comhpháirtíochta ag tuismitheoirí leis an gcóras oideachais, agus leibhéil ardaithe de

thacaíocht airgeadais agus foirne le haghaidh na scoileanna leis an líon is airde de dhaltaí

ón Lucht Siúil iontu.

Bhí beartais scríofa um meastóireacht ag an gcuid ba mhó de na scoileanna. In a lán

cásanna, ní raibh tagairt shonrach iontu do na riachtanais faoi leith a bhaineann leis an

Lucht Siúil. Chuir scoileanna áirithe réimse teoranta modhanna i bhfeidhm chun

meastóireacht a dhéanamh, agus bhí mearbhall ann i roinnt scoileanna maidir leis na

scrúduithe ab oiriúnaí agus conas cláir mhúinteoireachta agus foghlama a fhorbairt ach a

raibh torthaí meastóireachta ar fáil.

6.6 Roghnú daltaí le haghaidh múinteoireachta forlíontaí

Roghnaíodh daltaí sa chuid ba mhó de scoileanna le haghaidh múinteoireachta forlíontaí

de réir na moltaí a tugadh sna Treoirlínte Tacaíochta Foghlama (2000). Mar sin féin, i

gcásanna áirithe ní raibh leibhéal an riachtanais i measc na ndaltaí deimhnithe ag na

scoileanna. Ó thráth go chéile, tarraingíodh daltaí ón Lucht Siúil siar le haghaidh tacaíochta

breise maidir le litearthacht agus uimhearthacht nuair nach raibh aon chúis fhollasach

oideachasúil leis. Tharraing breis agus a leath de na múinteoirí acmhainne don Lucht Siúil

daltaí ón Lucht Siúil siar ina ngrúpaí deighilte le haghaidh múinteoireachta forlíontaí.

6.7 Ról an mhúinteora chuairte don Lucht Siúil

D’admhaigh príomhoidí agus tuismitheoirí a bhfuil déanta ag na múinteoirí cuairte don

Lucht Siúil chun bunoideachas a spreagadh i measc daltaí den Lucht Siúil. De bharr na

hidirghabhála atá déanta acu, bhí leanaí den Lucht Siúil ag tosú ar bunscoil ag aois ní

b’iomchuí, agus bhí líon ní ba mhó de dhaltaí ag aistriú go dtí an iar-bhunscoil. Bhí a lán

den Lucht Siúil á gcomhcheangal go breá leis na ranganna príomhshrutha agus ag fáil

tacaíochta breise, de réir mar ba ghá.

Bhí a lán de na príomhoidí agus na múinteoirí cuairte den tuairim nach mór ról an

mhúinteora chuairte don Lucht Siúil a shoiléiriú. Mhol siad gur gá athdhíriú ar an ról i

bhfianaise bhunú an Bhoird Náisiúnta Leasa Oideachais agus cheapadh pearsanra don

Bhord céanna. Cheap príomhoidí agus múinteoirí cuairte araon gur cheart béim a chur

anois ar sholáthar bunoideachais agus iar-bhunoideachais agus ar ardú leibhéil

ghnóthachain i measc na leanaí uile den Lucht Siúil.
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6.8 Moltaí

Tugtar roinnt moltaí sa chuid seo a eascraíonn as torthaí agus conclúidí an tsuirbhé seo. Tá

na moltaí seo dírithe ar bhoird bainistíochta, múinteoirí, agus príomhoidí a bhfuil baint acu

le soláthar oideachais i gcomhair an Lucht Siúil i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna.

Tá moltaí eile dírithe ar sheirbhísí tacaíochta de chuid na Ranna Oideachais agus Eolaíochta

ar nós an tSeirbhís Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil agus áisíneachtaí eile lena n-áirítear

an Bord Naisiúnta Leasa Oideachais agus an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus

Meastóireachta

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta – Seirbhísí na nOifigí Réigiúnacha

■ Ba cheart go gcuirfí breis eolais ar fáil agus go scaipfí ar na tuismitheoirí uile é, lena n-

áirítear tuismitheoirí ón Lucht Siúil, faoina gceart achomhairc chuig Rúnaí Ginearálta na

Roinne Oideachais agus Eolaíochta, faoi Alt 29 den Acht Oideachais 1998, i gcoinne

chinntí de chuid an bhoird bhainistíochta maidir le heisiamh, fionraíocht (má tá sí os

cionn fiche lá i gcaitheamh na scoilbhliana) nó diúltú rollaithe. Ar an gcéad dul síos, ba

cheart do na scoileanna eolas faoin gceart achomhairc agus an t-amchlár a bhaineann

leis a chur in iúl do thuismitheoirí.

An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais

■ Ba cheart don Bhord Náisiúnta Leasa Oideachais (BNLA) aird faoi leith a thabhairt ar

na baill den Lucht Siúil nach n-aistríonn go dtí na hiar-bhunscoileanna agus nuair a

fhágann daltaí an iar-bhunscoil sula gcríochnaíonn siad an timthriall sóisearach.

■ Ba cheart go gcomhoibreodh an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais le boird

bhainistíochta, le príomhoidí agus le múinteoirí chun freagraí éifeachtacha a thabhairt

ar leibhéil arda neamhláithreachta i scoileanna áirithe. Ba cheart go gcuirfí

tuismitheoirí ar an eolas maidir lena gcearta agus a bhfreagrachtaí agus go  gcuirfí

ina luí orthu go bhfuil orthu a gcuid leanaí a chur ar scoil gach lá. I dtaca leis seo, tá

ról tábhachtach ag an Scéim Idirchaidrimh idir an Baile, an Scoil agus an Pobal agus

ag Clár Críochnaithe Scoileanna le himirt mar thacaíocht do scoileanna chun straitéisí

éifeachtacha thinreamh scoile a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm agus chun cultúr

tinrimh a fhorbairt.

Boird bhainistíochta agus scoileanna

■ Ba cheart do scoileanna tuismitheoirí a chur ar an eolas faoina gcuid nósanna

imeachta ó thaobh rollaithe de, agus cóip den mbeartas um chead isteach a chur ar

fáil do thuismitheoirí. Ba cheart do scoileanna chomh maith leis sin a chur in iúl do

thuismitheoirí faoina gceart achomhairc i gcoinne cinntí de chuid an Bhoird

Bhainistíochta maidir le heisiamh, fionraíocht (má tá sé os cionn fiche lá i gcaitheamh

na scoilbhliana) nó diúltú do rollú agus an t-amchlár chun achomharc a thógáil.

■ Ba chóir go mbeadh an t-eolas a sholáthraíonn scoileanna maidir lena mbeartas

agus a gcuid nósanna imeachta ar fáil i bhformáid inrochtana agus go gcuirfí san

áireamh riachtanais líon beag tuismitheoirí, ó chúlraí éagsúla, a d’fhéadfadh scileanna

litearthachta teoranta a bheith acu.  
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■ Ba cheart go n-imlíneodh gach beartas rollaithe scoile gníomhartha sonracha chun

tinreamh agus éiteas cuimsitheach a chur chun cinn.

■ Ba cheart do scoileanna aghaidh a thabhairt mar ábhar práinneach ar fhorbairt

straitéisí saindírthe um thinreamh, mar a éilítear faoi alt 22 den Acht Oideachais (Leas)

2000. Ba cheart do scoileanna monatóireacht agus tuairisciú córasach a dhéanamh

faoi thinreamh leanaí, straitéisí a chur i dtoll a chéile a aithníonn go luath na leanaí 

atá i mbaol a neamhláithreachta, agus naisc ní ba dhlúithe a bhunú leis na teaghlaigh

i gceist.

■ Níor cheart an cleachtadh chun iallach a chur ar leanaí leibhéil ranga a dhéanamh in

athuair a chur i bhfeidhm ach i gcúinsí eisceachtúla, agus de réir na dtéarmaí i

gCiorclán 11/01 (ROE). Ordaíonn an Ciorclán nach mór do scoileanna, sna cúinsí

eisceachtúla sin, cáipéisíocht a ullmhú mar thacaíocht lena gcinneadh dalta a

choinneáil bliain sa bhreis, agus ní mór dóibh clár sonrach le haghaidh an dalta a

imlíniú. Ba cheart an cháipéisíocht a choinneáil go cúramach agus ba cheart do

chigirí ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta iniúchadh a dhéanamh ar an

gcáipéisíocht sin nuair a thugann siad cuairt ar na scoileanna.

■ Ba cheart go mbeadh plean scoile ag gach scoil de réir an Achta Oideachais 1998.

Cuireann Cuid 21(2) den Acht in iúl nach mór do phlean na scoile a cuid cuspóirí a

imlíniú maidir le comhionannas agus na bearta a ghlacfaidh sí chun na cuspóirí sin a

chur i gcrích. Ba cheart go léireodh beartais uile-scoile rún chun éagsúlacht a

cheiliúradh, idirchultúrachas a chur chun cinn agus a bheith íogair do riachtanais

thuismitheoirí agus dhaltaí an Lucht Siúil. Ba cheart go mbeadh plean na scoile agus

na cáipéisí beartais daingnithe ag an mbord bainistíochta, agus go gcuirfí ar fáil do

gach tuismitheoir iad i rogha meán. Ba cheart go ndéanfaí athbhreithniú go rialta ar

chur i bhfeidhm na bpleananna sin, agus go leasófaí iad de réir mar a mheastar a

bheith riachtanach.

■ Bíonn deacrachtaí ag a lán scoláirí den Lucht Siúil lena gcuid obair baile a chríochnú.

Tá an-ghá chun cur le líon na gclubanna obair baile agus struchtúir thacaíochta eile

a chabhraíonn le scolairí chun obair a tugadh dóibh a dhéanamh. Moltar go mbíonn

baint ag tuismitheoirí den Lucht Siúil le grúpaí a thacaíonn le hobair baile.

■ Ba cheart do bhoird bhainistíochta bearta a chur in alt a chéile chun a chinntiú go

mbíonn an deis ag tuismitheoirí an Lucht Siúil casadh leis na príomhoidí agus na

múinteoirí agus dul chun cinn oideachais a gcuid leanaí agus ceisteanna eile a

bhaineann le hábhar a phlé. Ba cheart go gcuirfí a leithéid de rochtain ar fáil tríd an

múinteoir cuairte don Lucht Siúil agus trí phearsanra na scoile féin.

An príomhoide agus na múinteoirí

■ Ní mór aghaidh a thabhairt mar ábhar práinne ar leibhéil ísle litearthachta agus

uimhearthachta i measc daltaí den Lucht Siúil sna bunscoileanna. Ba cheart go

mbeadh ionchais arda ag gach scoil de ghnóthachan acadúil leanaí, agus ba cheart

é sin a chur in iúl do dhaltaí agus do thuismitheoirí den Lucht Siúil. Ba cheart do
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scoileanna cláir a ullmhú le haghaidh daltaí a mbíonn deacrachtaí acu le litearthacht

agus le huimhearthacht, agus ba cheart go n-áireofaí leis na cláir sin spriocanna

oiriúnacha, torthaí foghlama agus amchláir chun feabhas incriminteach um

ghnóthachan a bhaint amach.

■ Ba cheart go gcuirfeadh múinteoirí acmhainne don Lucht Siúil pleananna aonair

fhoghlama i dtoll a chéile le haghaidh gach dalta a fhaigheann tacaíocht

múinteoireachta breise, agus ní mór dul i gcomhairle lena dtuismitheoirí sa phróiseas

seo. Ba cheart do mhúinteoirí ranga, do mhúinteoirí acmhainne, múinteoirí tacaíochta

teanga, don chomhordaitheoir idirchaidrimh idir an baile, an scoil agus an pobal, don

múinteoir don Lucht Siúil agus do dhaoine nach iad chun a chinntiú go gcuirfear i

bhfeidhm cláir mhúinteoireachta agus foghlama a shásaíonn riachtanais

oideachasúla gach leanbh, lena n-áirítear leanaí den Lucht Siúil. Ba cheart do

phríomhoidí scoile comhordú agus maoirseacht a dhéanamh ar an bpróiseas seo,

agus athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht na bpleananna foghlama agus ar an

dul chun cinn a dhéanann na leanaí. 

■ Ba cheart do phríomhoidí agus do mhúinteoirí leibhéil ghnóthachain a gcuid daltaí uile,

lena n-áirítear daltaí den Lucht Siúil, a dheimhniú. Ba cheart breathnú ar mheastóireacht

éifeachtach um fhoghlaim dhaltaí agus ar mhodheolaíochtaí múinte mar eochair-scil

ghairmiúil do mhúinteoirí. Nuair a bhíonn daltaí as láthair ar lá na meastóireachta, ba

cheart socrúcháin eile a dhéanamh laistigh den scoil chun meastóireacht a dhéanamh ar

an dalta nuair a fhilleann siad ar ais ar scoil.

■ Ní mór iniúchadh a dhéanamh in athuair ar an gcleachtadh d’aistarraingt daltaí den

Lucht Siúil siar ar mhaithe le tacaíocht fhorlíontach sna bunscoileanna. Ba cheart go

múinfí daltaí ina rang féin agus nach dtarraingeofar siar iad ach i gcúinsí eisceachtúla

ar feadh tréimhsí gearra. De réir mar is féidir, ba cheart go mbeadh múinteoirí

acmhainne don Lucht Siúil ag obair in éineacht le múinteoir an ranga sa seomra ranga

príomhshrutha. Ba cheart go gcuirfí an tacaíocht agus an traenáil is gá ar fáil do

mhúinteoirí ranga agus múinteoirí acmhainne don Lucht Siúil chun an leas is fearr a

bhaint as a bheith ag obair ar an mbealach comhcheangailte seo.

■ I gcúinsí eisceachtúla, nuair a mheasann an príomhoide i gcomhairle leis an múinteoir

ranga agus an múinteoir acmhainne gur gá daltaí a tharraingt siar, ba chóir daltaí an

Lucht Siúil a tharraingt siar i ngrúpaí comhtháite (daltaí an Lucht Siúil agus na daltaí

eile le chéile) agus ba chóir cead a fháil óna dtuismitheoirí ar dtús. 

■ Nuair is gá daltaí a tharraingt siar ar feadh tréimhsí fada ar mhaithe le tacaíocht

fhorlíontach, moltar go ndéantar dalta an Lucht Siúil a tharraingt siar ón seomra

ranga príomhshrutha le haon mhúinteoir tacaíochta amháin, agus ní le roinnt

múinteoirí éagsúla. Éascaíonn an méid sin an comhoibriú agus an phleanáil idir

múinteoir an ranga agus an múinteoir tacaíochta agus freisin idir na múinteoirí agus

na tuismitheoirí. Níor cheart daltaí den Lucht Siúil a tharraingt siar ar mhaithe le

tacaíocht fhorlíontach díreach de bharr gur den Lucht Siúil iad, ach díreach amháin

má tá gá aitheanta oideachasúil leis.
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■ Cuireadh buaireamh in iúl le linn an tsuirbhé nach bhfaigheann daltaí áirithe den Lucht

Siúil sna bunscoileanna agus sna hiar-bhunscoileanna an curaclam iomlán. Ba cheart

do scoileanna a bheith íogair nár cheart faillí a dhéanamh in aon réimse áirithe den

churaclam do dhalta más rud é gur gá an dalta sin a tharraingt siar ón rang ar

mhaithe le tacaíocht fhorlíontach. Ní mór cur chuige múinteoireachta foirne, ar gné é

den obair atá idir lámha ag roinnt scoileanna i láthair na huaire, a fhorbairt a thuilleadh

chun a chinntiú go mbíonn rochtain ag na daltaí uile den Lucht Siúil ar an gcuraclam

iomlán.

■ Ba cheart do na scoileanna gníomhaíochtaí foghlama a chur ar fáil do dhaltaí den

Lucht Siúil ina mbíonn foghlaim trí thaithí i gceist agus a dhéanann nasc le

comhthéacsanna ‘fíor-shaoil’. Ba cheart do chomhairleoirí treoraithe obair le mic léinn

sna hiar-bhunscoileanna agus tacú leo tríd an tréimhse tosaigh dá gcuid oideachais

iar-bhunscoile, agus cabhrú le mic léinn chun roghanna cuí a dhéanamh maidir le

hábhair agus chun cleachtadh fónta staidéir a fhorbairt.

■ Ba cheart go mbeadh cultúr an Lucht Siúil ina chuid lárnach den churaclam

idirchultúrtha agus go léireofaí go dearfach i ngach aon scoil é.

Tuismitheoirí den Lucht Siúil

■ Ní mór do thuismitheoirí ón Lucht Siúil an tábhacht a bhaineann le hoideachas a

aithint chun a ligean dá gcuid leanaí a gcumas iomlán ó thaobh oideachais a bhaint

amach agus ar mhaithe le cúiseanna pearsanta, sóisialta agus eacnamaíocha. Ba

cheart go dtuigfeadh tuismitheoirí den Lucht Siúil a gcuid freagrachtaí chun a chinntiú

go mbíonn rochtain agus rannpháirt ag a gcuid leanaí ar oideachas. Ina theannta sin,

ní mór do thuismitheoirí den Lucht Siúil a aithint go bhfuil freagracht acu chun a

chinntiú go ndéanann a gcuid leanaí freastal ar an scoil go rialta.

■ Ba cheart go n-aithneodh tuismitheoirí den Lucht Siúil an tábhacht a bhaineann leis

an ról atá le himirt acu chun tacú le múinteoirí agus le scoileanna chun oideachas

leathan a chur ar fáil dá gcuid leanaí. Ba cheart go mbeadh ionchas ard ag

tuismitheoirí ón a gcuid leanaí agus iad a spreagadh chun a gcuid éirimí agus

scileanna a fhorbairt. Ba cheart dóibh dul i mbun idirchaidrimh le comhairleoirí

treoraithe, comhordaitheoirí idirchaidrimh idir an baile, an scoil agus an pobal, agus

leis an bhfoireann atá fostaithe ag Clár Críochnaithe Scoile chun a chinntiú go

mbíonn rochtain ag na leanaí ar an réimse tacaíochtaí acadúla agus neamhacadúla

atá le fáil ina lán scoileanna.

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Meastóireacht (CNCM)

■ Ba cheart don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Meastóireachta treoir a

thabhairt do scoileanna i ndáil leis na nósanna imeachta meastóireachta ab éifeachtaí

chun leibhéil ghnóthachain daltaí den Lucht Siúil a dheimhniú. Ba cheart go

gcabhróidh na seirbhísí tacaíochta éagsúla, lena n-áirítear an Clár Tacaíochta

Churaclam na mBunscoileanna agus an Tionscnamh Tacaíochta Pleanála um

Fhorbairt Scoileanna chun meastóireacht ar straitéisí foghlama a chur i bhfeidhm.
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■ Ba cheart go n-iarrfaí ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Meastóireachta

cláir ailtéarnacha a chur le chéile chun riachtanais scoláirí a shásamh a mbíonn

deacrachtaí acu rannpháirt a ghlacadh san oideachas príomhshrutha lánaimseartha.

D’fhéadfaí a áireamh leis seo slite nua chun a chinntiú go mbíonn rochtain ar na

scoláirí uile ar churaclam a oireann dóibh féin. Ba cheart machnamh a dhéanamh faoi

chur chuige ina gcéimeanna maidir le forbairt scileanna, soláthar bonnchúrsaí i

bhformáid mhodúlach le gnéithe nach beag d’fhoghlaim bunaithe ar thaithí, agus

tinreamh páirtaimseartha ar scoil agus cláir thraenála de chuid FÁS.

■ Ba cheart don CNCM machnamh faoi shlite nuálaíocha chun cláir churaclaim a chur

ar fáil tríd an gcianfhoghlaim agus teagasc aonair do scoláirí fánacha. Ba cheart

feidhm a bhaint as teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide chun deiseanna

a thabhairt do scoláirí fánacha staidéar a dhéanamh agus leanúint ar aghaidh lena

gcuid oideachais fhoirmiúil.

■ Forbairt dhearfach is ea an foilsiú le déanaí ar Intercultural Education in the Primary

School (CNCM, 2005) chun cuidiú le bunscoileanna cultúr scoile uileghabhálach a

chur ar aghaidh. Ba chóir don CNCM tús áite a thabhairt d’fhoilsiú threoirlínte ar

oideachas idirchultúrtha d’iar-bhunscoileanna.  

Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO)

■ Ba cheart iniúchadh a dhéanamh ar an líon díréireach daltaí ón Lucht Siúil a ndéantar

meastóireacht orthu a léiríonn míchumas foghlama a bheith acu. Ba cheart don

tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais comhairle a thabhairt faoi oiriúnacht

scrúduithe síceolaíocha mar bhunús chun leanaí den Lucht Siúil le riachtanais

speisialta foghlama a shainaithint, agus féachaint an mbeadh claonadh cultúrtha i

scrúduithe den sórt sin ina fhachtóir maidir leis an gcomhréir ard de dhaltaí den Lucht

Siúil a meastar riachtanais speisialta foghlama a bheith acu. Sa chás nach mbíonn

uirlisí measúnaithe cuí ar fáil, ba cheart do SNSO cruthú scrúduithe úra a chóimisiúnú

le meastóireacht síceolaíochta a dhéanamh ar dhaltaí den Lucht Siúil.

■ Ba cheart don SNSO breis tacaíochtaí a thabhairt do na scoileanna le rudaí mar

mheastóireacht bunaithe sa seomra scoile, léirmhíniúchán torthaí scrúduithe

caighdeánaithe agus sainaithint deacrachtaí ó thaobh foghlama de.

■ Ba cheart go mbeadh rochtain mhéadaithe ag scoileanna ina bhfuil rollú tinreamh ard

de dhaltaí ón Lucht Siúil ar sheirbhísí síceolaíochta agus comhairliúcháin le haghaidh

daltaí den Lucht Siúil a mbíonn a gcuid iompair thar a bheith mí-oiriúnach.

■ Ba cheart do shíceolaithe obair le príomhoidí, múinteoirí, múinteoirí cuairte, scoláirí

agus tuismitheoirí chun tionscnaimh a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm a

chuideoidh chun féin-mheas, misneach, scileanna sóisialta agus baint na ndaltaí ón

Lucht Siúil le pobal na scoile a mhéadú. Ba cheart do phearsanra scoile, le tacaíocht

ó shíceolaithe, mar aon le tuismitheoirí agus scoláirí tionscnaimh a chur le chéile agus

a chur i bhfeidhm a d’éascódh comhtháthú iomlán na ndaltaí uile in imeachtaí

áineasa agus sóisialta.
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Clár Críochnaithe Scoile

■ Ní mór nósanna imeachta a bhunú sna scoileanna chun luathfhágáil na scoile a

íosmhéadú. Bheadh pearsana i gceist leis seo ó na seirbhísí éagsúla ón Roinn

Oideachais, agus dhéanfaí é a chomhordú trí Chlár Críochnaithe Scoile i gcomhairle

le Seirbhís na Múinteoirí Cuairte don Lucht Siúil agus an tSeirbhís Náisiúnta

Síceolaíochta Oideachais. Ba cheart go mbeadh an pearsanra tacaíochta seo ag

obair as lámha a chéile le foirne sna scoileanna, lena n-áirítear an príomhoide, an

fhoireann tréadchúraim, na comhairleoirí treoraithe, sagairt na scoile agus ceannairí

na mblianta chun cláir choisctheacha a chur i dtoll a chéile chun is go gcuirfí an

tacaíocht is gá ar fáil chun a chinntiú go gcoinneofaí scoláirí atá i mbaol ag an scoil.

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

■ Ba cheart go mbeadh rochtain bhreise ag scoileanna a bhfuil daltaí den Lucht Siúil

ar a rolla ar sheirbhísí síceolaíochta agus teiripe urlabhra, agus ar sheirbhísí

comhairliúcháin do dhaltaí den Lucht Siúil agus dóibh siúd a mbíonn a n-iompar thar

a bheith mí-oiriúnach. Ba cheart gurbh í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a

chuirfeadh na hacmhainní seo ar fáil.

Seirbhís na Múinteoirí Cuairte

■ Ba cheart go mbainfeadh ról na múinteoirí cuairte don Lucht Siúil go sonrach le

héascú dhlúthbhaint na dtuismitheoirí den Lucht Siúil leis an oideachas. Ba cheart

bearta praiticiúla a chíoradh chun dlúthbhaint na dtuismitheoirí mar chomhpháirtithe

san oideachas a chur chun cinn.

■ Ba cheart do na múinteoirí cuairte, scoileanna, Seirbhísí Oifigí Réigiúnacha na Roinne

agus na Lárionaid Oideachais eolas faoi iar-bhunoideachas i gcoitinne agus

roghanna iar-bhunoideachais áitiúla a chur ar fáil do thuismitheoirí den Lucht Siúil. Ba

cheart aird a thabhairt ar éilimh thuismitheoirí a bhfuil scileanna litearthachta teoranta

acu, agus ba chóir faisnéis a thabhairt dóibh i bhformáidí inrochtana.

■ Moltar go ndéanfadh Seirbhís na Múinteoirí Cuairte taifead foghlama a fhorbairt do

leanaí fánacha. Ba cheart go gcoinneodh gach scoil a ndéanann an scoláire freastal

uirthi an taifead agus ba cheart é a chur ar fáil tar éis dóibh rollú i scoileanna nua.

D’éascódh sé seo leanúnachas um sholáthar don scoláire agus thabharfadh sé

treorú do scoileanna faoi aon riachtanais bhreise ó thaobh foghlama a d’fhéadadh a

bheith ag an scoláire.

■ Ba cheart go dtacódh Seirbhís na Múinteoirí Cuairte le príomhoidí, múinteoirí agus

tuismitheoirí chun tionscnaimh a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm a éascóidh

comhtháthú iomlán na ndaltaí uile in imeachtaí áineasa.

■ Ba cheart athbhreithniú agus soiléiriú a dhéanamh ar ról na Múinteoirí Cuairte. Moltar go

ndíríonn na múinteoirí cuairte a gcuid acmhainní ar shaothar le scoileanna chun

■ gnóthachan na ndaltaí a fheabhsú,

■ freastal rialta na ndaltaí ar na scoileanna a fheabhsú,

■ a chinntiú go n-aistríonn na daltaí uile go dtí na hiar-bhunscoileanna,
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■ tacú le príomhoidí agus le múinteoirí chun cúnamh a thabhairt do dhaltaí socrú 

sna hiar-bhunscoileanna,

■ daltaí a spreagadh le fanacht in oideachas iar-bhunscoile,

■ tacú le scoileanna chun cláir fhoghlama a mhúnlú agus chun bainistíocht a 

dhéanamh ar iompar daltaí,

■ tuismitheoirí a thabhairt isteach mar chomhpháirtithe san oideachas, agus

■ a chinntiú go mbíonn rochtain ag leanaí óga ar oideachas réamhscolaíochta.

Tacú le forbairt ghairmiúil

Beidh tacú maidir le forbairt ghairmiúil ag teastáil ó phríomhoidí, oidí a bhfuil poist

fhreagrachta acu agus pearsanra eile sna scoileanna chun is go mbeidh siad in ann

soláthar a dhéanamh do dhaltaí den Lucht Siúil agus chun an fheidhm is fearr a bhaint as

na hacmhainní forlíontacha a chuirtear ar fáil dóibh.

■ Teastaíonn tacaíocht agus traenáil ó na scoileanna maidir le hoideachas idirchultúrtha.

Beidh an nua-fhoilseachán Intercultural Education in the Primary School (CNCO, 2005) ina

chabhair do na scoileanna i dtaca leis seo. Mar sin féin, teastaíonn forbairt ghairmiúil

leanúnach ó na múinteoirí chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo. Comhlánóidh sé

seo an treoir chuimsitheach Treoirlínte d'Oideachas an Lucht Taistil i mBunscoileanna agus

Guidelines on Traveller Education in Second-Level Schools a foilsíodh sa bhliain 2002.

■ Teastaíonn tacaíocht breise chun cuidiú a thabhairt do mhúinteoirí a gcuid scileanna

oideolaíochta a fhorbairt, lena n-áirítear modheolaíochtaí agus cleachtais

mhúinteoireachta, straitéisí meastóireachta, socrú spriocanna a bhaineann le

gnóthachan, ag cur chun cinn bhaint, spreagadh agus shaothar comhoibre

foghlaimeoirí (ROTE, 2005, l.261).

6.10 Conclúid

Aithníonn an tuarascáil an dul chun cinn nach beag atá déanta ag scoileanna, na seirbhísí

tacaíochta, an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus ag tuismitheoirí maidir leis an méadú um

rannpháirtíocht daltaí den Lucht Siúil sa chóras oideachais agus na rátaí aistrithe feabhsaithe

de leanaí ó bhunscoileanna go hiar-bhunscoileanna. Cuireann a lán scoileanna tacaíocht fhónta

ar fáil do dhaltaí, lena n-áirítear clubanna obair baile, imeachtaí iarscoile, seirbhísí

comhairliúcháin agus cur chuige onnghníomhach chun tinreamh scoile a fheabhsú.

Tugann an suirbhé le fios go bhfuil scóip nach beag ann fós chun feabhas a dhéanamh

agus chun soláthar oideachas a chur ar fáil do Lucht Siúil sna bunscoileanna agus sna hiar-

bhunscoileanna. Tugann na sonraí a d’eascair as an suirbhé seo le fios gur fadhb mhór í

an neamhláithreacht fós do dhaltaí den Lucht Siúil sna bunscoileanna agus sna hiar-

bhunscoileanna. Chomh maith leis seo, níl ach leibhéil ísle ag daltaí ón Lucht Siúil maidir le

gnóthachan litearthachta agus uimhearthachta. Tá baint an Lucht Siúil san iar-
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bhunoideachas teoranta ag an ngnóthachan íseal seo, agus mothaíonn a lán acu deighilte

ón gcóras oideachais chun is go bhfágann siad an scoil go luath. Tuairiscítear roinnt

tuismitheoirí den Lucht Siúil gan a bheith ag dréim le mórán ó na scoileanna ná óna gcuid

leanaí féin chun leas a bhaint as an gcóras oideachais. Tá scoileanna áirithe nár thug

aghaidh ar an mbealach is fearr chun leanaí den Lucht Siúil agus an cultúr a ghabhann leo

a thabhairt isteach mar chuid de shaol na scoile.

Sainaithníodh leibhéil arda de dheacrachtaí foghlama agus de riachtanais oideachais i

measc na ndaltaí den Lucht Siúil ar a ndearnadh suirbhé, agus tá fianaise ann go

bhfaigheann daltaí den Lucht Siúil múinteoireacht fhorlíontach trí chóras de tharraingt siar

as na seomraí ranga príomhshrutha. Cé go n-aithníonn múinteoirí na buntáistí a eascraíonn

as múinteoireacht fhorlíontach sa seomra ranga féin, caithfear tacú le múinteoirí trí thraenáil

breise inseirbhíse chun an cleachtadh i dtaca leis sin a fheabhsú. 

Léiríonn an suirbhé seo na dúshláin éagsúla atá ann fós maidir le soláthar d’oideachas cuí

do leanaí den Lucht Siúil sna scoileanna. Ní mór aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo

anois trí straitéis chomhordaithe, leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta ina bun, le

tacaíocht ó thuismitheoirí an Lucht Siúil féin, ó scoileanna agus ó na seirbhísí tacaíochta.

Ní mór don chóras oideachais díriú anois ní hamháin ar chomhionannas rochtana do

leanbh den Lucht Siúil, ach freisin ar ghnóthachan breise agus comhpháirtíocht níos

iomláine i saol na scoile.
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